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Samenvatting

Dit rapport presenteert een plan voor inrichting en beheer van de natuur op het spoortraject vanaf de Speelweide in 
het Groesbeekse Bos tot aan de Duitse Grens van de spoorlijn Nijmegen – Groesbeek – Kleve. Na het project Heiderijk 
in het westelijk deel (door Mulderskop en Groesbeekse Bos) wordt zo ook gestart met het herstel van de karakteristieke 
spoorsteppe  in het hart van Groesbeek en het oostelijk buitengebied. Sinds uitdienstneming van de treinverbinding is 
regulier beheer namelijk uitgebleven, en zijn de bermen verruigd en op veel plaatsen dichtgegroeid. Herstel kan bijzon-
dere resultaten opleveren gezien de rijke natuurhistorie die bleek uit een eerder rapport van De Vlinderstichting (1996) 
en het feit dat de bijzondere planten en dieren lokaal nog voorkomen – zij het niet zo talrijk als voorheen.

De recente plannen van Gemeente Groesbeek voor de aanleg van een fietspad langs bovengenoemd traject creëren 
de gelegenheid om met de aanleg van de fietsverbinding ook de natuur onder handen te nemen. Daarnaast sluit dit 
initiatief mooi aan bij de Strategische Visie Groesbeek 2025. Ketelwald BV heeft daarom in opdracht van de gemeente 
een inventarisatie uitgevoerd en vandaaruit een concreet inrichtings- en beheerplan opgesteld voor de natuur van de 
spoorlijn.
In de inventarisatie is langs het traject Speelweide – Duitse grens de vegetatie in kaart gebracht op dezelfde wijze als in 
het rapport van 1996. Daarnaast zijn tien streefplekken voor inrichting en beheer uitvoerig onderzocht op plantensa-
menstelling en diersoorten.
De spoorbermen zijn sinds 1994  enorm veranderd: de grazige vegetatie (waaronder spoorsteppe) is afgenomen met 
ruim 40%, tegenover een toename van ruigtes, struweel en bos. De streefplekken bevatten nog goed ontwikkelde voor-
beelden van spoorsteppe met kenmerkende planten- en diersoorten. Daarnaast bevinden zich in de streefbeelden ook 
heide, ruigte, zomen en struweel.
Vergeleken met 1994 zijn veel van de diersoorten tenminste op de streefplekken nog steeds aanwezig. Daarnaast zijn 
er enkele bij gekomen zoals de levendbarende hagedis en het bruin blauwtje. Voor het eerst zijn ook in het oostelijk 
deel de bijen en wespen geïnventariseerd. In totaal werden 73 soorten bijen en wespen op de streefplekken gevonden, 
waaronder acht bijensoorten van de Rode Lijst.

De visie van het inrichtings- en beheerplan heeft drie hoofddoelen: herstel van de spoorsteppe, behoud van mozaïek 
en versterking van de ecologische verbindingsfunctie. Belangrijkste is het herstel van de bloemrijke spoorsteppe, die zo 
typerend is voor de spoorlijn als natuurgebied. Met dit herstel stijgt niet alleen de natuurwaarde, maar ook de beleving 
voor de recreant. Het oppervlak van spoorsteppe zal toenemen tot circa 50% van het bermoppervlak, waarmee het in 
de buurt komt van de situatie in 1994. Voor dit herstel moeten met name op de zuidberm struwelen plaatselijk gekapt 
of gedund worden, en ruigtes gemaaid. Daarna kan overgegaan worden tot regulier maai- en begrazingsbeheer, waar-
door de bodem verschraalt en het milieu gunstig wordt voor bijzondere planten en dieren. Speciale aandacht gaat uit 
naar de bestrijding van invasieve uitheemse planten, die een bedreiging vormen voor de inheemse natuur.
Zeker niet minder belangrijk is de rol van de spoorlijn als verbindingszone tussen natuurgebieden in de regio. Als een 
groen lint loopt het door het landschap. Deze smalle lijnvorm maakt de spoorlijn echter ook kwetsbaar voor omge-
vingseffecten als bemesting en verstoring, en voor terreinverlies in de breedte van het spoor. Aanleg van stapstenen en 
mozaïeken van grasland, ruigte en struweel garanderen de robuustheid van de spoorlijn als natuurverbinding.
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1. Inleiding

De spoorlijn Nijmegen-Groesbeek-Kleve 
heeft een grote natuurwaarde. Hoewel 
formeel geen natuurterrein, behoort het tot 
een van de natuurrijkste plekken van Groes-
beek.
 De Vlinderstichting bracht deze waarden 
in 1996 in kaart in het rapport “Kansen 
voor natuur langs spoorlijn Groesbeek”. 
Het unieke klimaat langs het spoor zorgde 
voor een bloemenweelde vol met vlinders 
en andere insecten; de zogenaamde spoor-
steppe. De Vlinderstichting constateerde 
dat het gebrek aan onderhoud na opheffing 
van de dienstregeling de soortenrijkdom 
bedreigde, en dat met de juiste inrichting en 
gericht beheer de natuurwaarde versterkt 
kon worden. De toen aanbevolen maatrege-

len zijn grotendeels achterwege gebleven. Als 
gevolg is de spoornatuur de afgelopen twin-
tig jaar grotendeels aan haar lot overgelaten. 
Bomen en struiken hebben terrein gewonnen 
ten koste van de karakteristieke spoorsteppe. 
Maar met dit rapport sprankelt er hoop op 
herstel.

Herstel van deze bijzondere natuur is moge-
lijk. Langs het spoor komt de originele spoor-
steppe lokaal nog voor. Daarnaast zien we 
recent positieve reacties van zeldzame plan-
ten en dieren op initiatieven om de natuur 
te herstellen: neem het project Heiderijk dat 
de spoorkuil ten westen van de speelweide 

Rapport Vlinderstichting van 
1996

Ligging van het onderzochte 
traject.

Tripmadam, een typische spoorsteppesoort (HB)

Deelgebied Bos Deelgebied Dorp

Deelgebied Agrarisch
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heeft opgeschoond, en de lokale ingrepen 
van gemeente en Landschapsbeheer Groes-
beek (LBG) in het centrum en oostelijk deel. 
Het deel van Heiderijk wordt nu beheerd 
met schapenbegrazing. Hierbij kan met het 
spoortraject Speelweide – Duitse grens aan-
gesloten worden. 
Op dit moment heeft de Gemeente Groes-
beek plannen om een fietspad aan te leggen 
langs het traject Speelweide – Cranenburgse 
straat. Toeristen kunnen zo gemakkelijk naar 
Groesbeek komen. Onderweg kunnen ze 
genieten van een afwisselend landschap op 
en om het spoor. Dit is een ideaal moment 
om met de werkzaamheden ook de natuur 
langs het spoor onder handen te nemen. Een 
win voor natuur en recreatie.
 
Dit rapport geeft een visie voor herstel van 
de spoornatuur voor het traject vanaf de 
speelweide in het Groesbeekse bos tot aan 

de Duitse grens. Er is een concreet en gede-
tailleerd inrichtings- en beheerplan opge-
steld, met speciale aandacht voor bestrijding 
van exoten als Amerikaanse vogelkers. De 
vegetatie van nu is vergeleken met die van 
1994 om de veranderingen in kaart te bren-
gen en er zijn tien locaties uitvoerig onder-
zocht op hun natuurwaarden als streefbeel-
den voor de rest van het spoor.

Het rapport sluit bovendien aan bij de ont-
wikkelingslijn “Spannend landschap” van de 
Strategische Visie Groesbeek 2025, waarin 
wordt gestreefd naar een hogere biodiversi-
teit, betere ecologische verbindingszones in 
combinatie met kansen voor recreatie. Het 
voorgestelde plan voorziet in de eerste twee 
doelen, de aanleg van het fietspad in de 
derde. Daarmee kan dit project als voor-
beeld dienen om invulling te geven aan de 
strategische visie.
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De spoorlijn verbindt als een 
lang, maar kwetsbaar lint.
(HB)

2. Spoorwegen, een bijzonder 
leefgebied

Spoorlijnen vormen een bijzonder leefge-
bied. Meer dan 60% van de inheemse flora, 
waaronder 335 zeldzame en bedreigde 
plantensoorten, zijn in spoorwegbermen 
en op emplacementen gevonden (Koster, 
1991). Ook komen er veel soorten insecten, 
reptielen, kleine zoogdieren en vogels langs 
spoorwegen voor. De Nederlandse Spoor-
wegen erkent de betekenis van spoorber-
men voor flora en fauna en stelt, om deze 
waarden te behouden, ecologische beheer-
plannen op.

Dat er veel planten en dieren langs spoorlij-
nen voorkomen, komt vooral doordat ze een 
bijzonder microklimaat hebben en gradiën-
ten kennen van warm naar koel en van droog 
naar nat. Op het spoor is het zeer warm en 
droog, verder daarvandaan in de spoor-
berm is het koeler en wat vochtiger. Omdat 
spoorlijnen vaak op een dijk liggen, is er ook 
sprake van een noord- en zuidhelling, met 
ieder hun eigen microklimaat. Bovendien 
vormen alle spoorbermen bij elkaar een 
groot aaneengesloten gebied. Doordat ze 
lijnvormig zijn, worden ze door veel planten 
en dieren niet alleen als leefgebied maar ook 
als verbindingsbaan gebruikt. Hun langge-

rekte vorm maakt spoorbermen echter wel 
kwetsbaar voor negatieve invloeden vanuit 
het omringende land (zoals vermesting, ver-
zuring, verstoring).

2.1. Warm klimaat

Leven langs een spoorlijn is niet eenvoudig. 
Loop op een windstille, wolkeloze zomerdag 
over een spoorlijn en u weet waarom: er 
heerst een verzengende hitte. Op dergelijke 
dagen kan de temperatuur tussen de rails 
oplopen tot zo'n 70°C. Dit komt doordat de 
donkere stenen van het ballastbed, waarop 
de bielzen en rails liggen, alle zonne-energie 
omzetten in warmte. Afkoeling door ver-
damping van water is er nauwelijks, omdat 
regenwater in het grove, dikke grindpakket 
snel wegzakt. Zo ontstaat er een woestijn, 
waar bijna niets kan groeien. De directe om-
geving van de spoorlijn zelf kan als 'steppe' 
gekarakteriseerd worden. Ook hier ligt 
vaak nog grind. De Groesbeekse lijn is ooit 
dubbelsporig geweest. Het spoor aan de 
noordkant is opgeruimd, maar het grind is 
blijven liggen. Hoewel er tussen dat grind wel 
zand ligt, waardoor er toch planten kunnen 
groeien, hebben we toch op veel plaatsen te 
maken met een zeer droog, snel opwarmend 
klimaat. De op het ballastbed geproduceerde 
warmte wordt aan de omgeving afgestaan. 
Zo ontstaat een temperatuurgradiënt van 
de spoorlijn naar de zijkant. Naar de zijkant 
toe neemt ook het grindgehalte af en vin-



9

den we een zandbodem. Deze zandbodem 
houdt ook slecht water vast en is daarom snel 
kurkdroog. Wanneer zich op deze zandbo-
dem planten vestigen, ontwikkelt zich een 
humuslaag, die het water goed vasthoudt. 
Wanneer er op die plaatsen struiken gaan 
groeien, zorgt de schaduwwerking voor 
een koel klimaat, de vorming van een dikke 
strooisel- en humuslaag maakt het klimaat 
zelfs vochtig. Wanneer deze struiken zich ver-
volgens uitbreiden richting spoorlijn, wordt 
de 'steppezone' steeds kleiner en verdwijnt 
deze na enkele jaren. Zelfs de woestijnzone 
kan op den duur verdwijnen. De spoorlijn is 
dan dichtgegroeid.

De voedselrijkdom van de bodem beïn-
vloedt het plaatselijke klimaat indirect. Bij 
voedselrijke bodems kunnen met name gras-
sen in de steppezone flink groeien. Wanneer 
het gras dan afsterft en blijft liggen, ontstaat 
er een dikke hooilaag, die langzaam wegrot. 
Daardoor vormt zich op een voedselrijke 
bodem veel sneller een humuslaag dan op 
voedselarme grond, waardoor struiken zich 
kunnen vestigen. De Groesbeekse spoorlijn 
is van nature voedselarm. Door depositie 
van ammoniak uit de landbouw, wordt de 
bodem verrijkt en kan zich bovengenoemd 
proces voltrekken.

2.2. Zonering

Als gevolg van het typische spoorlijnklimaat 
vinden we er ook een speciale plantengroei. 
Deze vertoont een zonering die loopt vanaf 
de rails naar de zijkant. Daarbij kunnen de 
volgende zones worden onderscheiden: de 
woestijnzone op het ballastbed, de steppe-
zone, de ruigtezone en het bos en struweel.

ruigtezone

steppe-steppe-ruigte-
Zonering bij een grazige en een 
verboste spoorwegberm.

woestijn-

woestijnzone

woestijn- steppezone

steppe- steppe-

Woestijnzone al deels verbost en steppezone verruigd. (HB)

Woestijnzone, steppezone en ruigtezone goed ontwikkeld .(HB)

Woestijnzone sterk beschaduwd, steppezone sterk verruigd. In ruigtezone is verbossing 
opgetreden en zo is een struweel/boszone ontstaan. (HB)
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2.3. Aanpassing van planten aan het 
spoorwegmilieu

Droogte en warmte zijn kenmerkend voor 
spoorwegen en zuidhellingen. Planten die er 
leven moeten aangepast zijn aan die omstan-
digheden. Hieronder worden enkele van de 
aanpassingen besproken.

Verdragen van uitdroging
Mossen en korstmossen kunnen uitdroging 
verdragen zonder te sterven. Ze hebben 
geen aanpassingen om uitdroging te voor-
komen en zijn na enkele uren zonneschijn al 
uitgedroogd. De mossen rollen hun bladeren 
op, de korstmossen worden hard en breek-
baar. In opgedroogde vorm komen ze in een 
toestand van schijndood. Hun levensverrich-
tingen dalen nagenoeg tot nul. Worden ze 
echter weer vochtig, dan keert het leven ook 
al weer na enkele minuten terug.

Mossen (groen) en korstmossen (grijs) verdragen 
uitdroging uitstekend (HB)

van 10 of 15 cm, waar het veel minder warm, 
is overleven. Voorbeelden hiervan zijn Ge-
kroesde paardenbloem, Schapenzuring en 
de meeste ruigtekruiden.

Reductie bladoppervlak
Door bladeren op te rollen of zelfs af te 
werpen, kan de verdamping beperkt wor-
den. Veel grassen langs de spoorlijn hebben 
opgerolde bladeren, zoals Buntgras, Bochtige 
smele, Struisgras en Schapengras. Brem laat 
bij droogte zijn bladeren vallen. Het blad-
groen in de groene twijgen zorgt ervoor dat 
de plant toch kan blijven assimileren.

Ongunstige periode vermijden
Hogere planten verdragen uitdroging niet. 
Sommige soorten komen toch langs het 
spoor voor doordat ze de droge zomerpe-
riode vermijden. Voorbeelden hiervan zijn 
Vroegeling, Kleine veldkers, Tasjeskruid, 
Zandraket en Zandhoornbloem. Zij kiemen 
vaak al in het koele najaar, zodat ze net na de 
winter al snel kunnen bloeien en zaad zetten. 
Als ze dan in april en mei door de branden-
de zon sterven, is hun zaad al rijp en ligt het 
te wachten tot het vochtige najaar.
Daarnaast zijn er soorten die een knol of 
wortelstok onder de grond hebben en die 
als ze bovengronds afsterven op een diepte 

Beharing
Veel planten beperken de verdamping van 
water door beharing op de bladeren. De 
haren breken de wind, kaatsen zonlicht terug 
en zorgen voor schaduw. Koningskaars heeft 
viltig behaarde bladeren, maar ook Muizen-
oor heeft haren.

Buntgras (HB)

Slangenkruid (HB)
Eenjarige voorjaarsbloeier 
Tasjeskruid (HB)
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Waslaag op bladeren
Er zijn ook planten die de verdamping te-
gengaan door hun bladeren te voorzien van 
een waslaag. Die laag laat bijna geen water-
damp door. Deze planten hebben vaak glim-
mende bladeren. Voorbeelden hiervan zien 
we bij Biggekruid en Amerikaanse vogelkers.

Uitgebreid wortelstelsel
Veel planten van droge standplaatsen 
hebben lange wortels of een penwortel, 
waarmee ze het water in de bodem kun-
nen bereiken. Schapenzuring, Gekroesde 
paardenbloem, Gewone reigersbek zijn hier 
voorbeelden van.

Opslag water
Dan zijn er planten die water opslaan in hun 
bladeren en op die manier een voorraadje 
aanleggen. Voorbeelden hiervan zijn: He-
melsleutel, Tripmadam, Wit vetkruid en de 
overigens eenjarige Muurpeper. Deze plant 
bloeit echter voor een eenjarige vrij laat, 
maar kan zich dat permitteren vanwege zijn 
wateropslag.

De geel bloeiendeTripmadam en 
Wit vetkruid hebben leerach-
tige bladeren, waarin water is 
opgeslagen. (HB)

Landkaartje (HB)

2.4. Dieren

Dieren hebben het gemakkelijker dan 
planten. Ze kunnen de warmte ontvluchten 
door weg te gaan of juist de warmte op te 
zoeken als dat nodig is. In het vroege voor-
jaar als het eigenlijk nog te koud is, warmen 
de vlinders zich tussen de bielzen op. Later 
in het jaar wordt het daar al snel te heet en 
zoeken ze de bloemrijke ruigtezone op of 
zelfs de schaduw van de struweelzone. Om-
dat alles op een paar meter van elkaar ligt, 
kunnen deze dieren gemakkelijk hun ideale 
temperatuur bereiken en vasthouden. Voor 
veel soorten vlinders, bijen, sprinkhanen en 
reptielen vormt de spoorlijn samen met de 
steile zuidhellingen die het spoor op veel 
plaatsen omgeven een ideaal leefgebied, 
vooral omdat deze soorten 'warmteminnend' 
zijn en ons kille land aan de grens van hun 
leefgebied ligt.
De combinatie warmte en voedselarmoede 
zorgt er verder voor dat zelfs in de ruigte-
zone open plekken zijn, die voor met name 
voor graafwespen en zandhagedissen van 
belang zijn om hun eieren af te zetten.

 

Zandhagedis (HB)
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3. De spoorlijn en het beleid

De spoorlijn Nijmegen - Groesbeek - Kleve 
begint als aftakking van de lijn Nijmegen - 
Roermond en loopt over een korte afstand 
parallel aan deze lijn. Vervolgens buigt de 
spoorlijn af naar het oosten, loopt door het 
centrum van Groesbeek en vervolgens naar 
Kranenburg en Kleve in Duitsland. In het 
rapport “Kansen voor natuur langs spoorlijn 
Groesbeek” van 1996, waarin inventarisatie 
van de flora en fauna en aanbevelingen voor 
beheer  beschreven werden, is het deel van 
de spoorlijn vanaf de splitsing met de lijn 
Nijmegen-Roermond tot aan de Duitse grens 
onderzocht (kaart pagina 6).
Het huidige rapport beperkt zich tot het 
traject vanaf de speelweide van Staatsbos-
beheer (westelijke einde van gebied B) door 
het centrum van Groesbeek (gebied C) en 
vervolgens door het agrarische gebied tot 
aan de Duitse grens (gebied D). Daarnaast 
bevindt zich een streefplek langs het spoor 
in gebied A (heide).

3.1. Ligging in de omgeving 

De spoorlijn ligt in een zeer gevarieerde 
omgeving en loopt door vier verschillende 
landschapstypen (kaart pag 6):

A. Vanaf de Groesbeekseweg tot aan de 
kruising met de Biesseltsebaan loopt 
de spoorlijn langs het heideterrein 

de Mulderskop. Het is een droog 
heideterrein met voornamelijk 
Struikheide en verspreide boomgroepen.

B. Vanaf de Biesseltsebaan tot aan het 
dorp Groesbeek loopt de spoorlijn 
door het bos. In het middendeel van 
dit traject ligt de spoorlijn in een diep 
dal (uitgegraven smeltwaterdal) met aan 
weerszijden vrij steile wanden. Bovenop 
zijn deze hellingen met bos begroeid. 
De zuidwaarts georiënteerde helling is 's 
zomers droog en warm.

C. In het dorp Groesbeek loopt het spoor 
door de bebouwde kom. Eerst loopt de 
lijn alleen tussen woningen, verderop 
wordt hij aan een zijde begrensd door 
industrieterrein.

D. Vanaf Groesbeek tot aan de Duitse grens 
ligt de spoorlijn in agrarisch gebied dat 
voornamelijk uit weiland bestaat.

3.2. Bestemmingsplannen en Strategische 
Visie 2025

Ook in het overheidsbeleid kunnen de 
bovengenoemde deelgebieden worden 
onderscheiden:

Westelijk heide- en bosdeel (zone A en B)
Het gedeelte van het spoor van de Mulders-
kop tot aan Groesbeek Dorp loopt door de 
boswachterij Groesbeek. Het Groesbeekse 
Bos en Mulderskop zijn bestemd als EHS Na-
tuur (ecologische hoofdstructuur) vanuit pro-
vincie Gelderland. In het bestemmingsplan 
Buitengebied Groesbeek (2013) heeft de 
spoorlijn in dit westelijk deel de bestemming 
art. 14 “Verkeer – Railverkeer”. Het behoud 
van spoorwegvoorzieningen en behoud, 
herstel en ontwikkeling van landschappelijke 
waarden en/of natuurwaarden staan in deze 
bestemming voorop. Daarnaast heeft dit deel 
Archeologische verwachtingswaarden.

Bebouwde kom Groesbeek (C)
In het gebied Groesbeek Dorp is de be-
stemming van de spoorlijn in drie delen 
vastgelegd in drie bestemmingsplannen: 1) 
Stekkenberg / Schrouwenberg (2007), 2) 
Centrum Groesbeek Dorp (2009) en 3) ’t 
Vilje / Mariëndaal / Kloosterstraat (2007). 
In alle drie de bestemmingsplannen is de 
spoorlijn bestemd als art. 4 “Spoorweg en 

Spoorlijn loopt door het centrum 
van Groesbeek (SS)
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natuur”. Deze gronden zijn bestemd voor 
railverkeer en natuur met recreatief medege-
bruik. Aan het marktplein wordt momenteel 
een draisinestation op het spoor gebouwd. 
Ter hoogte van het gemeentehuis grenst de 
spoorlijn aan een parkachtig terrein (locatie 
voormalig postkantoor Kerkstraat) dat nu de 
bestemming Openbaar groen heeft. Hier 
is een beek gerealiseerd en zijn bloemen-
mengsels ingezaaid. Uit het bestemmings-
plan Dorpsstraat-Mariëndaal (2011) valt 
tevens op te maken dat de spoorlijn via een 
groenvoorziening (art. 5 Groen) in verbin-
ding komt te staan met het park Mariëndaal. 
Het gehele gebied Groesbeek Dorp heeft 
Archeologische verwachtingswaarden.

Oostelijk agrarisch deel (D)

Het bestemmingsplan Buitengebied geeft 
dit deel van het traject de bestemming 
“Verkeer – Railverkeer”, met aandacht voor 
spoorwegvoorzieningen en behoud, herstel 
en ontwikkeling van natuur- en landschaps-
waarden. Daarnaast heeft het onderhouds-
pad dat langs de spoorbaan ligt de bestem-
ming Verkeer. Grote delen van de spoorlijn 
hebben ook hier Archeologische verwach-
tingswaarden.

De Strategische visie Groesbeek 2025 
ambieert binnen de pijler Leefomgeving om 
de biodiversiteit te versterken waarbij de 
ecologische hoofdstructuur en verbindings-
zones genoemd worden. In de Structuurvisie 

Groesbeek 2025, een ruimtelijke vertaling 
van de Strategische visie, wordt de spoorlijn 
als geheel door de gemeente aangemerkt als 
ecologische verbindingszone.

3.3  Landinrichting en 
Landschapsontwikkelingsplan

Naast de bestemmingsplannen zijn er tussen 
1996 en heden ook andere ontwikkelingen 
geweest die een stempel hebben gedrukt op 
het gebied rond de spoorlijn. 

In het kader van de Landinrichting Groes-
beek die in 2007 afgesloten werd, werd een 
Ecologische verbindingszone (EVZ) tussen de 
Groesbeekse bossen en Duitsland aangelegd: 
de EVZ Nederrijk-Brandenberg. Deze verbin-
dingszone loopt bij het Schildbroek enkele 
honderden meters langs de spoorlijn. Er zijn 
daar in 2003 drie poelen gegraven. Zo is een 
kleine stapsteen ontstaan naast de spoorlijn. 
In datzelfde jaar is het natuurperceel “Het 
Spoorgat” aangelegd. Ook in dit ca. 1 ha 
grote perceel is toen een poel aangelegd.
Toen dat perceel in 2007 overgedragen 
werd aan de Stichting Landschap Ooijpol-
der-Groesbeek, is de voedselrijke toplaag 
afgegraven, waardoor de ontwikkeling van 
bloemrijke, schrale natuur mogelijk werd.

In het kader van het Landschapsontwikke-
lingsplan (LOP) werd in 2011 het natuurper-
ceel “Het Schildbroek“ ingericht. Dit bijna 6 
ha grote natuurgebied vormt een belangrijke 
stapsteen tussen De Bruuk en de Kranenbur-
ger Bruch. Het grenst ook aan de spoorlijn 
en vormt als het ware een uitbreiding van de 
bovengenoemde drie poeltjes. Dit gebied is 
ingericht als bloemrijk schraalland en stru-
weel.

Zowel Spoorgat, Schildbroek en EVZ Ne-
derrijk-Brandenberg zijn belangrijke natuur-
gebieden langs de spoorlijn, die de natuur 
ervan versterken. De aanwezigheid van 
Levendbarende hagedis zowel bij het Schild-
broek als bij het Spoorgat duidt erop dat 
droge en natte natuur elkaar daar versterken.

 

Spoorgat, een van de natuurter-
reintjes die door de spoorlijn uit 
haar isolement gehaald wordt 
en zo in verbinding komt met 
andere natuurterreintjes. (SS)
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4. Inventarisatiemethode

4.1. Vegetatiestructuur 
Langs het onderzochte traject is de vegetatie 
beschreven aan de hand van de vegetatie-
structuren. Hierbij zijn dezelfde categorieën 
gehanteerd als in 1994, zodat de situaties van 
toen en nu vergeleken kunnen worden en de 
veranderingen zichtbaar worden. Op basis 
van deze kartering kan ook de inrichting en 
het beheer worden bepaald.

Voor het beschrijven van de vegetatiestruc-
turen werden steeds trajecten van 65 meter 
gelopen (in het rapport van 1996 staat 50 
meter genoemd, maar bij controle in het veld 
met gps bleken dit stukken van 65 meter 
lengte). Van deze trajecten werd de breedte 
van de spoorberm genoteerd en vervolgens 
werden de structuurtypen aangegeven. De 
onderscheiden structuren zijn:

- Grazige vegetaties
- Heidevegetaties
- Ruigtevegetaties
- Braamvegetaties
- Zoomvegetaties (toegevoegd in 2013)
- Struweel- en bosvegetaties

Deze structuren zijn weer onderverdeeld, 
afhankelijk van welke plantensoort dominant 
voorkomt. Het bedekkingspercentage van 
zo’n dominante soort is 50% of meer. Daar-
naast zijn de Zoomvegetaties onderscheiden, 
waarin een bosrandvegetatie domineert. 
Aangezien in 1994 de struwelen nog nauwe-
lijks waren uitgegroeid tot bossen, is dit ve-
getatietype nieuw beschreven voor dit rap-
port. In Bijlage 1 staan de in dit onderzoek 

onderscheiden structuurtypen genoemd met 
een toelichting per type. Bijzonderheden als 
opslag van bomen of struiken en percentage 
open grond werden ook genoteerd.
De vegetatiekartering werd op 9 en 10 juni 
2013 uitgevoerd.

4.2. Inventarisatie van de streefplekken 

In afwijking van het rapport uit 1996, is de 
uitvoerige inventarisatie van flora en fauna 
niet langs het hele spoor uitgevoerd, maar is 
een selectie gemaakt van 10 streefplekken: 
locaties van 50 meter die als voorbeelden 
van de bijzondere spoornatuur dienen, en 
waarop inrichtings- en beheersmaatrege-
len voor het hele spoor gebaseerd kunnen 
worden. Binnen deze streefplekken is ook 
een streefplek opgenomen die in 1994 een 
bijzondere flora betrof, maar op dit moment 
overwoekerd is en hersteld dient te worden.

Het onderzochte traject en de 
onderverdeling in 64 deelgeboid-
jes van 65 m lengte.
Deelgebied Bos omvat de vak-
ken 63-65, Dorp 36-62 en 
Agrarisch 1-35

Sterk verbost spoor ter hoogte van het 'Vilje'. (HB)
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4.2.1. Flora
Op deze streefplekken zijn de plantensoor-
ten geïnventariseerd, en is van elke planten-
soort de bedekking geschat (Braun-Blanquet 
schaal). Deze opnamen zijn gemaakt op 22 
en 23 juni 2013. Aanvullend zijn op 26 en 27 
oktober 2013 de mossen geïnventariseerd. 
Bepaalde voorjaarsbloeiers zijn mogelijk 
gemist omdat niet in de lente geïnventari-
seerd is.

4.2.2. Fauna
De fauna (dagvlinders, sprinkhanen, bijen en 
wespen, reptielen en amfibieën) is geïnven-
tariseerd op alle streefplekken behalve de 
historische streefplek, aangezien deze laatste 
momenteel niet in de staat verkeerd die als 
voorbeeld wordt gezien voor de gewenste 
spoornatuur. Bij elk bezoek werd het weer 
(bewolking, neerslag en temperatuur) 
genoteerd, omdat dit invloed heeft op de 
activiteit van veel dieren.

Dagvlinders
In totaal zijn gedurende 5 dagen de dagvlin-
ders geïnventariseerd op de streefplekken. 
Dit is gedaan door per streefplek de waarge-
nomen soorten en aantallen op te schrijven. 
De dagvlindertellingen zijn gecombineerd 
met de dagen waarop sprinkhanen en bijen 
en wespen werden geïnventariseerd, te 
weten 16 juni, 14 juli, 17 augustus en 15 
september 2013. Daarnaast is op 4 augustus 
2013 een aparte dagvlindertelling gedaan 
om een goede dekking over het seizoen te 
hebben. Op elke plek werd 10-15 minuten 
geteld.

Sprinkhanen
Op 15 september 2013 zijn de sprinkhanen 
en krekels geïnventariseerd op basis van 
zicht en geluid. Hierbij werd ook het aantal 

individuen op de streefplek geschat. Elke 
streefplek werd 10-15 minuten geïnventari-
seerd. Het kan zijn dat door weersomstan-
digheden (bewolking, lagere temperatuur) 
niet alle dieren actief zijn geweest en zongen, 
en daarnaast zijn mogelijk niet alle soorten 
herkend op basis van geluid. Deze inventari-
satie is daarom moeilijk te vergelijken met die 
van 1994.

Bijen en wespen 
De bijen en wespen (Aculeata) zijn geïnven-
tariseerd op 16 juni, 14 juli en 17 augustus 
2013. In de ochtend zijn gele en witte kleur-
vallen uitgezet, die aan het eind van de mid-
dag weer geleegd werden. Op elke streef-
plek werd een houder geplaatst met twee 
ringen waarin een gele en een witte kleurval 
werden geplaatst. De kleurval bestaat uit 
een plastic bakje met een laagje water met 
afwasmiddel erin. De gele of witte kleur trekt 
insecten aan die vervolgens verdrinken in de 
oplossing. Per inventarisatiedag zijn de vallen 
gedurende 5,5 tot 7,5 uren actief geweest.

Daarnaast werd per streefplek geïnventari-
seerd met een insectennet, wat 10-30 minu-
ten duurde per locatie, afhankelijk van de 
activiteit en diversiteit van aanwezige bijen 
en wespen en de hoeveelheid bloei. Hierbij 
werd elke streefplek zowel in de lengte als 
zigzaggend door de berm onderzocht op 
bijen en wespen. De bloeiende plantensoor-
ten werden genoteerd, evenals de hoeveel-
heid bloei (in categorieën weinig – redelijk 
– veel). Van elke bijen- of wespensoort zijn 
de aantallen waargenomen en verzamelde 
individuen genoteerd.

Reptielen en amfibieën
Voor reptielen en amfibieën zijn op de 
streefplekken geen gerichte inventarisaties 
uitgevoerd. Wel zijn op alle inventarisatieda-
gen de waargenomen reptielen en amfibieën 
genoteerd.

Overige dieren
Naast bovengenoemde diergroepen, zijn ook 
zweefvliegen en wapenvliegen meegenomen 
op de inventarisatiedagen voor bijen en wes-
pen, omdat deze insecten als bijvangst soms 
in het net of de kleurval werden aangetrof-
fen. Vogels en zoogdieren zijn in het huidige 
onderzoek niet geïnventariseerd.
 Witte en gele kleurvallen (SS)
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5. Resultaten van het veldonder-
zoek

5.1. Veranderingen  in de vegetatie 
1994-2013

Totaalbeeld traject
Een grafische vergelijking en de gedetailleer-
de vegetatiekartering van 2013 te vinden 
zijn in Bijlage 2a en 2b. 
Aan de hand van de vegetatiekartering kun-
nen we de veranderingen over het totale 
onderzochte traject zien (van speelweide 
Staatsbosbeheer tot aan de Duitse grens). Er 
is een duidelijke toename van het oppervlak 
aan struweel en bos tegenover een flinke 
afname van het aandeel grazige vegetatie. 
De spoorbermen waren in 1994 aanzienlijk 
schraler begroeid dan anno 2013. In twintig 
jaar tijd heeft opslag van bomen en ver-
ruiging door bramen een kans gekregen. 
Dit is waarschijnlijk niet alleen te wijten aan 
een passief (niets-doen) beheer maar ook 
aan de stikstofdepositie waardoor de grond 
voedselrijker wordt en grassen, brandnetels 
en bramen de overhand krijgen.
In de noordberm heeft deze verruiging en 
verbossing minder drastisch opgetreden dan 
in de zuidberm, hoewel in beide delen de 
verschuivingen aanzienlijk zijn.

Deelgebieden
Een inzichtelijker beeld krijgt men als de ver-
schillende deelgebieden worden vergeleken, 
zoals onderscheiden in het rapport uit 1996 
(N.B.: slechts een klein deel van deelgebied 
Bos is onderzocht in 2013, en deelgebied 
Heide is niet onderzocht).

In het onderzochte traject van deelgebied 
Bos heeft een sterke verbossing plaatsge-
vonden, die zich niet beperkt tot de bermen 
maar ook het spoor bedekt. Vanwege uitblij-
ven van beheer heeft hier gedurende twintig 
jaar natuurlijke successie plaatsgevonden 
en zijn de schrale spoorbermen zo goed als 
verdwenen. Het gaat hier echter om een zeer 
beperkt deel van het in 1994 onderzochte 
deeltraject Bos.
In het deelgebied Dorp is het aandeel grazige 
vegetatie met bijna 80% afgenomen, terwijl 
het oppervlak aan bos en struweel met een 
factor 2,5 toenam. Het resultaat is dat bijna 
driekwart van de bermen in dit deeltraject 
nu bedekt is met struiken en bomen, en dat 

Vegetatiestructuur per deelge-
bied in 1994 en 2013. (SS)

Beginnende verbossing in 1996 nabij 't Vilje boven
Sterke verbossing op dezelfde lokatie in 2013 beneden (HB)
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Vegetatiestructuur spoorlijn tus-
sen Houtlaan en Binnenveld.
Boven 1996: warme zuidhelling 
met veel Zandblauwtje (HB)
Onder 2013: sterke verbossing 
van dezelfde helling: zandblauw-
tjes verdwenen. (HB)

slechts 14% van de berm grazige vegetatie 
betreft.
In het Agrarisch deelgebied heeft een afwij-
kende verschuiving plaatsgevonden: welis-
waar is de grazige vegetatie afgenomen (van 
ruim driekwart naar minder dan de helft van 
het bermoppervlak), de toename zit hier niet 
alleen in het oppervlak bos en struweel maar 
ook in dat van de ruigte en braamvegetatie. 
Naast opslag van bomen en struiken is een 
deel van de berm dus verruigd. Dit kan het 
gevolg zijn van een hogere stikstofdepositie 
vanuit de omliggende weilanden en akkers.

De grazige vegetatie besloeg in 1994 63% 
van de bermen in Dorp en 78% in het Agra-
risch gebied. In 2013 is dit afgenomen tot 
14% in Dorp en 43% in het Agrarisch gebied. 
Het is een enorme afname, maar het geeft 
ook aan dat het oppervlak van deze bijzon-
dere schrale vegetatie nog een groot deel 
van de spoorberm vertegenwoordigd in het 
buitengebied.

Zuidhelling Mies: nog bloemrijk met honderden  Rapun-
zelklokjes in 1996. Dezelfde helling 2013 sterk verruigt 
met Frans raaigras. Nog maar enkele Rapunzelkolkjes en 
bloemen. (HB)
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5.2. Plantengemeenschappen  op de 
streefplekken

De ligging van de streefplekken is te zien op 
onderstaande figuur. 
Voor de classificatie van de vegetatie op de 
streefplekken is gebruik gemaakt van de na-
slagwerken uit “De vegetatie van Nederland” 
(deel 3, 4 en 5).

Streefplek Mulderskop met ka-
rakteristieke planten en dieren: 
rechtsvoven Zadelsprinkhaan. 
(HB en SS)

Ligging streefplekken

Streefplek 1: Mulderskop
De droge heide (Genisto-Callunetum) is de 
kenmerkende vegetatie op deze streefplek. 
Struikhei domineert de vegetatie, waarin ook 
stekelbrem en pilzegge voorkomen. Dich-
terbij het schouwpad gaat de droge heide 
over in droog grasland (Koelerio-Corynep-
horetea). In deze zone blijft de vegetatie 
lager en opener en groeien meer soorten 

kruiden, zoals gewoon biggenkruid, gevlekt 
havikskruid, schermhavikskruid en valse salie. 
Het bevat daarmee ook elementen uit het 
Verbond van Gladde witbol en Havikskruiden 
(Melampyrion pratensis), dat in het bosdeel 
van het spoor en ten oosten van Groesbeek 
meer uitgesproken ontwikkeld is.



19

Streefplek 2: Mariëndaal
Over de gehele breedte bestaat deze plek 
uit planten van Ruderale gemeenschappen 
(Artemisietea), ruigtes die ontstaan zijn door 
menselijke verstoring. De plek is 2-3 jaren 
geleden door aanleg van een spoorover-
gang voor fietsers/voetgangers verstoord. 
Stalkaars, middelste teunisbloem en brem 
hebben zich vervolgens gevestigd. De eerste 
twee wijzen op een fragmentair ontwikkeld 

Streefplek Mariendaal met veel 
Brem, wanneer die uitgebloeid 
is, wordt Vingerhoedskruid 
(rechts) de meest opvallende 
bloeier. (HB)

Streefplek 3: Kegro
Langs het zandpad groeien planten van 
droog grasland (Koelerio-Corynephoretea), 
terwijl de vegetatie in het midden en de 
rand van de berm wordt gekenmerkt door 
planten uit het Melampyrion, zoals valse salie, 
grote muur en schermhavikskruid. Boven 

Echio-Verbascetum, een associatie die ook 
elders langs het spoor opduikt na verstoring 
(bv. overgang Cranenburgsestraat). De brems 
bedekken inmiddels een groot deel van de 
plek. Langs het schouwpad staat veel valse 
salie, met ook hier en daar muurpeper en 
zacht vetkruid. Ook staat er klein kruiskruid, 
kleverig kruiskruid, zwarte nachtschade en 
enkele exemplaren rapunzelklokje.

deze vegetatie staan struiken en bomen. De 
struiklaag wordt gekenmerkt door sporke-
hout, Amerikaanse vogelkers, ratelpopulier, 
lijsterbes, zomereik, braam en kamperfoelie; 
de boomlaag door zomereik, ruwe berk, 
zoete kers en Amerikaanse vogelkers.

Plaatselijk verbossing kan erg 
mooi zijn, vooral als de onder-
groei weelderig is, zoals met 
Grootbloemige muur en Valse 
salie (rechts) In de struiklaag 
is Sporkehout een belangrijke 
nectarplant. (HB)
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Streefplek 4: Historisch talud
In 1994 bestond dit talud uit een bloemrijke 
vegetatie met veel rapunzelklokjes, compo-
sieten, Heermoes en akkerwinde. Momen-
teel wordt de zone tegen het ballastbed hier 
gevuld door een mozaïek van droog gras-
land (Koelerio-Corynephoretea) en planten 
van ruderale ruigten (Artemisietea). De 
zuidhelling is echter sterk verruigd vergele-
ken met 1994, en wordt gedomineerd door 
planten kenmerkend voor Nitrofiele zomen 

(Galio-Urticetea), d.w.z. grote brandnetel, 
kleefkruid, kweek en door verdere hyper-
trofie en passief beheer, braam. Toch staat er 
nog een smalle strook Heermoes en enkele 
rapunzelklokjes die getuigen van betere 
tijden, en bovendien de hoop geven dat de 
vroegere vegetatie hersteld kan worden. De 
struiklaag bestaat uit enkele meidoorns, Ame-
rikaanse vogelkers en zomereik.

Op de helling bij De Mies  
groeide in 1996 nog honderden 
Rapunzelklokjes. Nu nog maar 
een handvol. (rechts) (HB)

Voorkomen van rapunzelklokjes in 1994 (naar Vlinderstichting) en 2013. Bij 2013 is ieder rondje 1 plant; in 1994 staat één rondje voor 1 tot 100 planten.
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Streefplek 6: Cranenburgsestraat
De vegetatie in langs het pad is hier vergelijk-
baar met Streefplek 5, maar staat hier meer 
in de zon. Zandblauwtje komt langs het pad 
veel voor, terwijl de vetkruiden in de berm 
ontbreken. Het midden van de berm is ook 
schraal en soortenrijk, met voornamelijk 

laagblijvende vegetatie van muizenoor en 
verschillende mossen, onderbroken door 
een struweel van zomereik met kamperfoe-
lie en een bloemrijke ruigte (Artemisietea) 
tegen de spoorovergang met o.a. boeren-
wormkruid, jakobskruiskruid en speerdistel.

Streefplek 5: Tripmadam
Deze streefplek bestaat voornamelijk uit 
vetkruiden. Dit zijn vetplanten die goed aan-
gepast zijn aan warme, lichte, droge omstan-
digheden. Vier van de zes soorten vetkrui-
den komen hier voor, waarvan tripmadam 
dominant. Naast deze vetplanten komen er 
veel planten voor die kenmerkend zijn voor 
droog grasland (Koelerio-Corynephoretea), 
oftewel de spoorsteppe: klein tasjeskruid, 
vroege haver, zandblauwtje, schapenzu-

ring en gewoon biggenkruid. Boven deze 
laag staat een grote ruwe berk. Deze boom 
onttrekt vocht en voedsel uit de grond wat 
hier juist kan bijdragen aan instandhouding 
van de droge en voedselarme condities die 
gunstig zijn voor behoud van de kruidenrijke 
vegetatie. De boom is dus niet noodzakelijk 
om deze vegetatie te krijgen, maar kan geen 
kwaad omdat hij geen schaduw werpt en wel 
voor verschralende omstandigheden zorgt.

Hoewel de fraaie geel bloeiende 
Tripmadam domineert, groeien 
er hier ook andere vetplanten, 
zoals Wit vetkruid (rechts), 
Zacht vetkruid en zelfs Hemel-
sleutel (HB)

Muizenoortje vormt grote 
plakaten op deze streefplek. Met 
de zilverkleurige bladeren kaatst 
hij zonlicht terug (rechts) (HB)
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Streefplek 8: Spoorgat Oost
Deze plek wordt getypeerd door hoge 
bomen van ruwe berk met een schrale 
ondergroei met veel grasklokjes. Aan het 
pad groeit een soortenrijk droog grasland, 
het midden van de berm is wat soortenar-
mer maar hierin bereikt het grasklokje de 
hoogste bedekking. Hier staat ook redelijk 

veel schermhavikskruid, waardoor het wat 
wegheeft van het Melampyrion. De buiten-
rand helt richting het noorden, waardoor 
deze koeler is en vooral gedomineerd wordt 
door hoog opschietend rood zwenkgras, met 
een dichtere moslaag van soorten van vochtig 
milieu: gewoon haakmos, gewoon haarmos, 
dikkopmos en geplooid snavelmos.

In de zon, maar onder de 
bomen, waar de wind bladeren 
wegwaait ontstaan schrale condi-
ties. Er groeien veel grasklokjes 
en Schermhavikskruid (rechts) 
(HB)

Streefplek 7: Spoorgat West
Op deze streefplek is het droge kruidenrijke 
grasland (Koelerio-Corynephoretea) langs 
het spoor op zijn mooist. De vele zandblauw-
tjes en grasklokjes kleuren de berm blauw, en 
verder domineren fijn schapengras en rood 
zwenkgras, terwijl ook hazenpootje, mui-
zenoor, gewoon duizendblad, vlasbekje en 

schapenzuring verspreid voorkomen. In de 
moslaag zijn kenmerkende soorten als ruig 
haarmos, gewoon purpersteeltje en Cladonia 
talrijk. Er is geen struweel of ruigte die de 
grond overschaduwt, waardoor er een warm 
en zonnig klimaat heerst.

Zonnige, warme, schrale plek 
met veel zandblauwtjes met zijn 
fraaie bloemen (rechtsonder en 
Schapenzuring (rechts) (HB)
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Streefplek 9: Boersteeg
Hier is de schrale vegetatie (Koelerio-
Corynephoretea) vooral te zien langs het 
pad, waar veel grasklokjes staan. Daarbui-
ten domineren braam, glanshaver en rood 

zwenkgras en groeit verder weinig anders. 
Vooral in de buitenrand schiet het gras hoog 
op en vormt het dichte, hoge pollen. Enkele 
bremstruiken en jonge zomereiken onderbre-
ken de grazige vegetatie.

Grasklokjes (rechts) groeien 
ook in de volle zon, mits de 
verruiging niet tezeer toeslaat. 
(HB)

Streefplek 10: Schildbroek
Deze streefplek is qua klimaat enigszins ver-
gelijkbaar met streefplek 8, alleen ontbreekt 
hier het grasklokje terwijl schermhavikskruid 
de ondergroei onder de zomereiken en ruwe 
berk kenmerkt. Dit beeld is vooral te zien 
in het midden van de berm, waar ook rood 

zwenkgras domineert. De vegetatie aan het 
pad wordt wederom getypeerd door plan-
ten en mossen van de schrale droge graslan-
den, terwijl de buitenrand, die op sommige 
plekken naar het noorden helt, gedomineerd 
wordt door glanshaver, heermoes en braam.

Struweel met meidoorn (rechts) 
Sporkehout, Vlier, Wilg ed zijn 
belangrijke bronnen van nectaar 
voor insecten (HB)



Natuurherstel op het spoor Nijmegen-Groesbeek-Kleve 2014

24

5.3. Fauna van de streefplekken

Dagvlinders
In totaal werden 19 soorten dagvlinders op 
de streefplekken waargenomen. Hierbij ont-
breken de voorjaarssoorten (bv. oranjetipje) 
omdat pas vanaf juni is geïnventariseerd. Het 
hooibeestje en bruin blauwtje zijn niet in 
1994 gezien, wel in 2013. De argusvlinder, 
bruine eikenpage, distelvlinder, geelspriet-
dikkopje, gehakkelde aurelia en landkaartje 
zijn wel in 1994 gezien maar niet in 2013. 
Bij de vergelijking moet gezegd dat beide 
inventarisaties verschillen in onderzocht op-
pervlak en onderzoeksopzet. Van de in 2013 
ontbrekende soorten geldt dat ze allemaal 
nog voorkomen langs of in de buurt van het 
spoor. Alleen de argusvlinder is waarschijn-
lijk verdwenen uit Groesbeek. Deze soort is 
landelijk hard achteruitgegaan, vooral op de 
hoge zandgronden; in de regio komt zij nog 
het meeste voor in de uiterwaarden.

de vegetatie en dagvlinders op de streef-
plekken, is te zien dat verschillende vlinders 
typerend zijn voor de spoorsteppe. Kleine 
vuurvlinder, icarusblauwtje, bruin zandoogje, 
zwartsprietdikkopje en bruin blauwtje  zijn 
gezien op de schrale kruidenrijke plekken. 
Het koevinkje werd gezien in de grazige 
bermen en leek net als in 1994 het talrijkst 
in het buitengebied (hoewel methodes niet 
geheel vergelijkbaar zijn). Citroenvlinder en 
bont zandoogje vlogen op de plekken met 
struwelen of bos. Groot en klein koolwitje 
werden vooral gezien op de streefplekken in 
het dorp. Het hooibeestje kwam alleen op de 
heide bij Mulderskop voor.

De streefplekken met de meeste vlindersoor-
ten betroffen plek 5 en 6. Hier domineert een 
bloemrijke spoorsteppe, terwijl de spoorlijn 
nog grenst aan tuintjes en braamruigte. Ook 
op de andere plekken met schrale kruiden-

Bruin blauwtje (SS)

Icarusblauwtje (HB)

Hooibeestje (SS)

Op de streefplekken werden twee rode-
lijstsoorten gevonden (Rode Lijst 2006). 
Het groot dikkopje werd gezien op de hei 
(plek 1) en bij de Mies (plek 5); het bruin 
blauwtje werd gezien op plek 5, 7 en 10, in 
de steppevegetatie van het agrarisch deel-
gebied. De bruine eikenpage is niet gezien 
op de heide bij de Mulderskop tijdens de 
inventarisatie, maar wordt hier nog jaarlijks 
gevonden.
Net als in 1994 werden er oranje luzernevlin-
ders gezien. Dit zijn trekvlinders en in 2013 
was sprake van een massale invasie van deze 
vlinders die werkelijk overal in Nederland 
gezien zijn.
Wanneer men kijkt naar het verband tussen 
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De schaduwrijkere streefplekken scoorden 
het laagst in soortenrijkdom (plek 3, 9 en 
10), zoals verwacht mag worden bij warmte 
minnende insecten. Daarnaast kan echter de 
effectiviteit van de kleurval afnemen bij over-
hangende bomen, en kan er een invloed zijn 
van het weer op de activiteit van de bijen en 
wespen op de verschillende streefplekken.

Wat onder andere opvalt bij vergelijking van 
de gegevens uit 1994 met die van 2013 is dat 
op de in 2013 onderzochte streefplekken 
veel meer hommelsoorten en maskerbijen 
werden aangetroffen. Dit hangt waarschijnlijk 
ermee samen dat op dit traject (vnl. agrarisch 
deelgebied) veel grasklokjes en zandblauw-
tjes groeien, die geliefd zijn bij veel bijen. 
Daardoor komen hier ook de klokjesspecia-
listen Chelostoma campanularum, C. rapun-
culi en Melitta haemorrhoidalis voor. De 
vangsten van Andrena angustior zijn alleen 

gedaan in de witte kleurvallen, en deze bij 
bleek op veel plekken langs het spoor voor 
te komen. Hylaeus rinki, die in 1994 in dorp 
en bos overal werd aangetroffen, werd op 
de in 2013 onderzochte locaties niet aan-
getroffen. Er is dus een aanzienlijk verschil 
in soortensamenstelling van de deelgebie-
den Bos en Dorp, die in 1994 uitvoerig zijn 
onderzocht, ten opzichte van het Agrarisch 
deelgebied, dat uitvoerig in 2013 is onder-
zocht. Voor de heide, die in zowel 1994 als 
2013 is bekeken – zij het in 2013 slecht met 
één streefplek – is het aantal soorten verge-
lijkbaar gebleven, hoewel de samenstelling 
anders is. In 2013 werden meer soorten bijen 
en goudwespen, en minder graafwespen 
waargenomen.

Oranje luzernevlinder (HB)

Bont zandoogje (HB)

Bijenwolf, een soort die oa op honingbijen jaagt, ze verlamt 
en in een holletje in de grond stopt, er vervolgens een eitje op 
legt. Het diertje is beroemd vanwege zijn fotografisch geheu-
gen: hij weet in een ogenschijnlijk eentonig zandlandschap al 
zijn holletjes terug te vinden. (SS)

rijke vegetatie, zoals op de heide en in het 
agrarisch deelgebied kwamen relatief veel 
soorten voor. Overeenkomstig het rapport 
van 1996 kan aangenomen worden dat al 
deze vlindersoorten zich in de spoorbermen 
voortplanten, behalve de oranje luzerne-
vlinder,  en dat de spoorlijn functioneert als 
verbindingszone.

Bijen en wespen 
Er werden 73 soorten bijen en wespen 
gevonden op de streefplekken. Samen met 
de lijst uit 1994 komt dit op een totaal van 90 
soorten die aangetroffen zijn langs de spoor-
lijn van de Mulderskop tot aan de grens. Bij 
deze vergelijking moet rekening worden 
gehouden met het feit dat de inventarisaties 
van 1994 en 2013 verschillen in methode.
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Zeldzame soorten
De kleine wolbij Anthidium punctatum werd 
gevonden op streefplek 5 (een mannetje) en 
streefplek 7 (een vrouwtje). Deze bedreigde 
bijensoort is typisch voor schrale graslanden, 
bermen en emplacementen. Een andere 
bijzondere vondst was een mannetje van 
de kleine tuinmaskerbij Hylaeus pictipes op 
streefplek 8; dit is een soort die vooral in 
stedelijk gebied en spoorwegemplacemen-
ten wordt gevonden. Naast de kleine wolbij 
staan nog zeven andere in 2013 aangetrof-
fen soorten op de Rode lijst: de kruiskruid-
zandbij, heidezandbij, veenhommel, grote 
veldhommel, kleine klokjesbij, tuinblads-
nijder en zwartbronzen houtmetselbij. De 
veenhommel werd niet op de streefplekken 
gezien, maar tijdens de vegetatiekartering 
gevonden op bloeiende braam ter hoogte 
van Schildbroek. De heidezandbij en grote 
veldhommel zijn gebonden aan heideter-
reinen (net als de heizijdebij) en werden 
aangetroffen op streefplek 1.

Kleine roetbij, rustend mannetje 
in bloem van Biggenkruid (SS)

Nestwijze
Als we kijken naar de nestwijze van de ver-
schillende bijen en wespen, zien we dat van 
alle soorten van 2013 ongeveer evenveel 
soorten ondergronds (28) als bovengronds 
(26) nestelen, en dat er elf soorten zijn die zo-
wel boven- als ondergronds kunnen nestelen. 
De resterende 8 soorten zijn broedparasieten 
van soorten die wel een nest maken.
Nemen we het gemiddelde van de nestwijze-
verdelingen per streefplek, dan verschuiven 
de aandelen een beetje: gemiddeld 37% van 
de soorten op een streefplek maakt een nest 
in de bodem, 27% doet dat boven de grond 
in stengels of hout, 30% kan beide en 6% is 
parasiet.

Op beide manieren blijkt dat – om de diver-
siteit te behouden – voldoende ondergrond-
se en bovengrondse nestgelegenheid aan-
wezig moet zijn. In de regel betekent dit dat 
er voor zandbijen, roetbijen e.a. plekken met 
open zand moeten zijn. Dit kan door versto-
ring, betreding, begrazing enz. Voor soorten 
die bovengronds nestelen is het belangrijk 
dat bramenstruwelen en dood hout bewaard 
blijven. De plaatselijke oude bramenstruwe-
len in het agrarisch deelgebied spelen daarin 
waarschijnlijk een belangrijke rol voor het 
behoud van de bijzondere maskerbijen en 
klokjesbijen.

Sprinkhanen en krekels 
Op de streefplekken werden 9 soorten 
sprinkhanen waargenomen. Dit beeld is waar-
schijnlijk onvolledig, omdat slechts in de late 
middag (15:00-18:00) op 15 september 2013 
is geteld en de waarnemer niet alle soorten 
op geluid kon herkennen. Net als bij de bijen 
en wespen werden de meeste soorten aange-
troffen in de schrale spoorbermen en heide. 
De zadelsprinkhaan komt nog steeds voor bij 
de Mulderskop.

Overige ongewervelden
Naast de bovengenoemde groepen werden 
er 27 soorten vliegen gevonden tijdens de 
inventarisaties van de streefplekken. Deze 
zijn opgenomen in Bijlage 4. Aangezien deze 
niet consequent zijn onderzocht op elke 
streefplek, kunnen de plekken niet onder-
ling vergeleken worden. Noemenswaardig is 
de vondst van vier exemplaren van de slanke 
blaaskop Conops scutellatus op streefplek 
5, en van een exemplaar van de wapenvlieg 

De Klokjesdikpoot is gespeciali-
seerd op grasklokjes en dus ook 
afhankelijk van het voorkomen 
van grasklokjes.
De herkomst van de naam 
dikpoot is duidelijk te zien op 
de foto. (SS)
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De zeldzame Zadelsrprink-
haan (links) (SS) en de 
Heidesabelsprinkhaan (rechts) 
(HB)komen beide voor op 
streefplek 1 op de Mulderskop.

Levendbarende hagedis is met 
zijn ogen dicht aan het zonenn. 
(SS)

keling van natuurpercelen als het Spoorgat 
en Schildbroek (Brinkhof 2011). De zandha-
gedis komt nog steeds voor in het heidedeel 
van het spoor en is recent ontdekt bij het 
Spoorgat (persoonlijke mededeling Johan 
Thissen). Ook zijn bij het Spoorgat kleine wa-
tersalamanders gezien. In de poelen van de 
EVZ bij Schildbroek komen ook verschillende 
amfibieën voor. Met deze gegevens is echter 
niets te vergelijken in aantallen of trends ten 
opzichte van 1994.

Conclusie
Het fauna-onderzoek geeft aan dat veel 
van de diersoorten die in 1994 gezien zijn 
nog steeds voorkomen in de spoorbermen. 
Daarnaast zijn er soorten bijgekomen, zoals 
het bruin blauwtje en de levendbarende 
hagedis. De bijen en wespen waren in 1994 
niet meegenomen voor het oostelijk deel, 
maar het huidige onderzoek geeft aan dat 
hier veel soorten voorkomen, waaronder 
zeldzame en bedreigde bijen als de kleine 
wolbij en de veenhommel. Een vergelijking 
van 1994 en 2013 in aantallen en trends is 
niet mogelijk omdat beide inventarisaties 
verschillend zijn uitgevoerd. Dit onderzoek 
geeft wel aan dat op de locaties waar de ge-
wenste vegetatietypen nog goed ontwikkeld 
voorkomen, ook een diversiteit aan warmte-
minnende diersoorten te vinden is.

 

Chorisops tibialis op streefplek 10. Daarnaast 
werden bij het slepen van de vegetatie twee 
soorten prachtkevers gevonden, waaronder 
Agrilus cyanescens, een specialist van wilde 
kamperfoelie.

Reptielen en amfibieën 
Op streefplek 9 en 10 werd een levend-
barende hagedis gezien. Op de heide van 
streefplek 1 werden twee zandhagedissen 
waargenomen. Daarnaast werd een bruine 
kikker gezien op streefplek 9. In vergelijking 
tot 1994 is de levendbarende hagedis een 
nieuwkomer langs het spoor, die waarschijn-
lijk recent geprofiteerd heeft van de ontwik-
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6. Visie inrichting en beheer 
spoorlijn

Waarde van de spoorlijn 
In het rapport uit 1996 werd al gesproken 
over de uiteenlopende waarden die de 
spoorlijn voor Groesbeek heeft. Naast de 
bijzondere natuurwaarden zijn dit de land-
schappelijke, cultuurhistorische en recrea-
tieve waarden.
De spoorlijn vormt een opvallend land-
schappelijk element in de streek, omdat het 
in het bos door een smeltwaterdal loopt 
en in het oosten op een spoordijk ligt. Het 
vormt een groen lint door het centrum van 
Groesbeek en in het omliggende landschap. 
Daarnaast maakt de spoorlijn deel uit van de 
geschiedenis van de streek in de afgelopen 
150 jaar.
De afwisseling van landschappen rondom 
het spoor maakt de spoorlijn aantrekkelijk 
voor recreatie. Het succes van de draisine 
tussen Groesbeek en Kranenburg is een 
mooi voorbeeld dat deze waarde onder-
streept.

Een “Spannend landschap” is een van de 
drie ontwikkelingslijnen in de Strategische 
Visie Groesbeek 2025. De spoorlijn kan hier 
op landschappelijk, recreatief en natuurlijk 
gebied een prominente rol in spelen: men-
sen kunnen via het fietspad langs het spoor 
genieten van het afwisselende Groesbeekse 
landschap, en met het plan uit dit rapport 
kan ook de biodiversiteit en de ecologische 
verbindingsfunctie van de spoorlijn versterkt 
worden.

Visie
Het speerpunt van het inrichtings- en beheer-
plan is het herstel van de spoorsteppe, die de 
spoorlijn tot zo’n uniek natuurgebied maakt. 
De bermen worden daarmee bloemrijker. 
Dit komt planten en dieren ten goede, maar 
verhoogt ook de beleving voor de recreant 
langs het spoor. De voorgestelde maatregelen 
verhogen dus niet alleen de natuurwaarde 
maar ook de recreatieve waarde.
Om deze spoorsteppe te ontwikkelen moet 
in de juiste milieuomstandigheden worden 
voorzien. Een typisch spoorwegmilieu is 
warm, droog, voedselarm en er valt veel zon-
licht op. Die combinatie levert de grote soor-
tenrijkdom op van speciale planten en dieren. 

De  verlaten spoorlijn door 
Groesbeek heeft een verrassend 
hoge natuurwaarde. (HB)
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Dit typische milieu dient hersteld te worden 
om de spoorsteppe een kans te geven.
Als groen lint door Groesbeek vervult de 
spoorlijn een belangrijke functie als verbin-
ding tussen natuurgebieden. Het lijnvor-
mige karakter zorgt er echter ook voor dat 
de natuur op het spoor kwetsbaar is voor 
invloeden van bijvoorbeeld landbouw in de 
omgeving, of voor verkeer op het spoor. Bij 
recreatie, inrichting en beheer moet daarom 
zorg gedragen worden voor een spoorlijn 
die als robuuste verbinding dient voor de 
planten en dieren op en om het spoor. Om 
die reden is behoud van de mozaïek aan 

steppe, ruigte, struweel en bos belangrijk, en 
wordt op verschillende locaties de ontwikke-
ling van “stapstenen” voorgesteld. Dit zal in 
paragraaf 7.3 besproken worden.

Dit voorstel  omvat alleen het onderzochte 
traject vanaf de speelweide in het Groes-
beekse bos tot aan de Duitse grens. In dit 
traject is de spoorsteppe in de afgelopen 
twintig jaar sterk achteruitgegaan. Met het 
voorgestelde inrichtings- en beheerplan zal 
deze terrein terugwinnen, terwijl tegelijker-
tijd struweel en ruigte voldoende behouden 
blijven om het karakteristieke mozaïek langs 
de spoorlijn te bewaren.

Wanneer de openheid terugkeert 
naar het niveau van 1996, zal 
het spoorlijn vanwege het grotere 
aandeel van het typische spoor-
steppenmilieu aantrekkelijker 
worden voor de natuur. Door 
het terugkeren van heide zal het 
tracé ook diverser en aantrek-
kelijker worden, ook voor de 
recreant. (SS)

De hoge natuurwaarde maakt 
de spoorlijn tot een zeer aan-
trekkelijk lint. (HB)
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7. Inrichtingsplan

In onderstaand inrichtingsplan worden 
de maatregelen beschreven waarmee de 
gewenste uitgangssituatie bereikt wordt. Sa-
mengevat komt het neer op herstelmaatre-
gelen voor de spoorsteppe,  versterken van 
het mozaïek aan vegetaties langs het spoor 
en verbetering van de ecologische verbin-
dingsfunctie die de spoorlijn heeft. In Bijlage 
7 staat per 65-meter hok in detail genoemd 
wat de gewenste inrichtings- en beheermaat-
regelen zijn. Bijlage 2b toont de met deze 
maatregelen beoogde vegetatiekartering 
langs het spoor.
Voor aanvang van de inrichtingsmaatregelen 
zullen in het veld op detailniveau de bomen 
en struiken gemarkeerd moeten worden 
voor dunnen, kap of behoud.

7.1. Herstel van de spoorsteppe

Het voorgestelde plan beoogt een toename 
van het oppervlak spoorsteppe. Deze valt 
in de kartering onder de grazige vegetatie. 
Uit de vergelijking met 1994 bleek een 
grote achteruitgang van dit vegetatietype. 

Toch bestaat nog 43% van het Agrarisch 
deelgebied en 14% van deelgebied Dorp uit 
grazige vegetatie. Het doel is om dit te doen 
toenemen naar 50% in deelgebied Bos (2013: 
11%), 45% in deelgebied Dorp, en 62% in 
het Agrarisch deelgebied. Over het totale 
onderzochte traject wordt zo gestreefd naar 
een aandeel van 53% grazige vegetatie (ter 
vergelijking in 1994 69%, in 2013 27%), zie 
figuur X. Het komt daarmee weer in de buurt 
van de situatie in 1994.
De spoorsteppe heeft allereerst een speci-
aal klimaat nodig, dat typerend is voor het 
spoorwegmilieu: warm, droog, voedselarm 
(schraal) en zonnig. Deze omstandigheden 
komen plaatselijk nog voor aan de randen 
van het schouwpad en ballastbed, op bermen 
die schraal en open zijn gebleven (weinig 
plekken) en onder vrijstaande berken- en 
eikenbomen. Het laatste geval zal verderop 
nader besproken worden, aangezien hiervoor 
de inrichtingsmaatregelen anders zijn. Door 
het stopzetten van het regulier beheer na 
opheffing van de dienstregeling 1991 is op 
veel plekken dit milieu echter verdwenen. Na 
inrichting en hervatting van regulier beheer 
zal de spoorsteppe naar verwachting het 
verloren terrein terugwinnen.

Doel Maatregel Betreffend bermoppervlak
in m² in ha

Herstel spoorsteppe 2 m kant maaien¹ 16900 1,69
ruigte maaien 2680 0,27
braam maaien 4939 0,49
bomen opkronen in 4 vakken
struiken en bomen verwijderen² 16579 1,66

Heideontwikkeling Dorp bestrijding Amerikaanse vogelkers zie Hoofdstuk 9
afplaggen toplaag 2600 0,26
heideplaggen uitleggen 4767 0,48

Behoud spoorruigte bodemverstoring ten gunste van spoorruigte n.v.t.³
Behoud struweel en bos bestrijding exoten zie Hoofdstuk 9

aanplant struweel⁴ 2275 0,23
Vlindertuin Dorp zie tekst 867 0,09
Aanleg poelen zie tekst in 1-2 vakken
Opruimen rommel zie tekst in 10 vakken

¹ dit omvat deels de maatregelen "ruigte maaien" en "braam maaien".   
² dit omvat deels de maatregelen "bestrijding Amerikaanse vogelkers" en "bestrijding exoten".   
³ niet nodig om apart uit te voeren: dit treedt op bij andere werkzaamheden.   
4 aanplant inheems struweel na bestrijding van Amerikaanse vogelkers, zie Hoofdstuk 9.   

Tabel 1 Samenvatting inrich-
tingsplan. Waar mogelijk is 
een schatting gegeven van het 
bermoppervlak dat de maat-
regel betreft, zo niet dan is het 
aantal 65-meter vakken gege-
ven of  wordt verwezen naar 
hoofdstuk 9 (details bestrijding 
exoten). Een aantal maatrege-
len overlapt (en daarmee ook 
hun oppervlak).
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Zonlicht en verschraling zijn de twee 
sleutelwoorden in het herstelplan voor de 
spoorsteppe. Door maatregelen te nemen 
om meer zonlicht toe te laten op de bermen, 
en voedselrijke bodems te verschralen, kan 
het juiste klimaat voor spoorsteppe worden 
hersteld. Met meer zonlicht en een schra-
lere bodem komen vanzelf ook de nodige 
droogte en warmte terug.
Om zoveel mogelijk zonlicht op het spoor 
en de bermen te krijgen moet de zuidberm 
van het spoor zoveel mogelijk open zijn. Op 
die plekken zal dus opslag van bomen en 
struiken verwijderd moeten worden. Voor 
de verschraling wordt aangeraden ter plaatse 
de ruigtes te verwijderen zodat deze plekken 
effectief meegenomen worden in het latere 
regulier beheer. Als inrichtingsmaatregel zal 
ook gemiddeld de eerste 2 meter aan weers-
zijden van het gehele spoortraject gemaaid 
moeten worden. Dit zal daarna, samen met 
de schrale en de te verschralen plekken in 
het regulier beheer betrokken worden, zie 
Hoofdstuk 8. Streefbeelden van deze spoor-
steppe zijn nog te vinden op streefplek 6 en 
7, en in combinatie met heide op streefplek 
1.
Ter hoogte van de industrieterreinen bij 
Karwei en bij de Mies is de spoordijk zo 
hoog dat een brede helling steil op het 
zuiden is gericht. Deze hellingen zijn ideaal 
voor de ontwikkeling van bijzondere bloem-
rijke hellingen, waar vanwege de warmte 
ook veel vlinders en insecten op afkomen. 
In 1994 bestond zo’n helling nog aan de 
Hulsbroek. Deze locatie is opgenomen als 
het historische streefbeeld op locatie 4. Het 
zou in landschappelijk en natuurlijk opzicht 

een enorme winst zijn om deze hellingen in 
ere te herstellen. Daarvoor moet de opslag 
verwijderd worden en vervolgens moet er 
een regulier beheer ingevoerd worden van 
maaien en afvoeren, eventueel in combinatie 
met begrazing (zie Hoofdstuk 8). 
Langs het spoor houdt de spoorsteppe ook 
stand als open, schrale ondergroei onder vrij-
staande bomen (Ruwe berk, Zomereik). De 
bomen spelen hierbij een bijzondere rol. De 
grote boom onttrekt voedsel uit de bodem. 
In de herfst valt het blad af, maar door de 
hoge kroon heeft de wind vrij spel en wordt  
het blad van de berm afgeblazen. Hierdoor 
krijgt de bodem de voedingsstoffen uit het 
blad niet terug en verschraalt de vegetatie 
(Schaminée et al. 1996, p. 248-249). Dit is het 
best te zien bij de streefplekken 5, 8 en 10, 
waar onder vrijstaande berken een kleurrijke 
vegetatie van vetplanten, klokjes of compo-
sieten staat. Voor herstel van deze vegetatie 
dient opslag en struweel rond oude bomen 
verwijderd of gedund te worden zodat de 
bomen vrij komen te staan en de wind vrij 
spel krijgt. Sommige bomen zullen enigszins 
opgekroond moeten worden om laaghan-
gende takken te verwijderen en licht beter 
door te laten dringen tot de ondergroei.

7.2. Bos, struweel en ruigte

Op verschillende plaatsen zal struweel 
behouden blijven ten behoeve van afwisse-
ling langs het spoor, die goed is voor natuur 
(bijvoorbeeld broedvogels en vlinders) en 
aantrekkelijk is voor de recreant. Wel moeten 
overal langs het spoor de invasieve exoten 
verwijderd worden, omdat deze een bedrei-
ging vormen voor de inheemse struiken en 
bomen en het warme klimaat op het spoor. 
Het gaat hier om de Amerikaanse vogelkers, 
en op enkele plekken om robinia en hemel-
boom. Op de bestrijding van deze en andere 
exoten wordt apart ingegaan in Hoofdstuk 9.
Streefbeelden van bos en struweel zijn onder 
anderen te vinden op streefplek 3 en lokaal 
ter hoogte van het natuurperceel Schild-
broek. Hier bestaat de struik- en boomlaag 
uit een diverse gemeenschap inheemse 
bomen en struiken, en is in de ondergroei 
een zoomvegetatie van valse salie, grote 
muur, stinkende gouwe en andere kruiden te 
vinden.

Van de bloemenzee op de helling  
bij De Mies in 1996 is bijna 
niets meer over. (HB)
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De karakteristieke spoorruigte met brem, 
toorts en reseda groeit optimaal op ver-
stoorde plekken, bijvoorbeeld na bouw-
werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan 
is streefplek 2. Dit type vegetatie is echter 
moeilijk in stand te houden, tenzij de bodem 
regelmatig verstoord wordt. Aangezien dit 
niet kostenefficiënt kan gebeuren en ver-
der geen andere voordelen heeft, zien wij 
geen mogelijkheid deze ruigte doelgericht 
te beheren. Wel vermoeden wij dat bij de 
inrichtingsmaatregelen langs het spoor, zoals 
het uittrekken van bomen van Amerikaanse 
vogelkers, de vegetatie tijdelijk op meer 
plekken kan opduiken na de bodemver-
storing. Op langere termijn zal zij kunnen 
standhouden op plekken waar de vegeta-
tiemat op kleine schaal opengetrapt wordt 
door grazers.

De braamruigte moet verspreid langs het 
spoor behouden blijven, vooral als het om 
oude bestanden gaat. Deze hebben een 
belangrijke waarde voor vogels, vlinders, en 
bijen en wespen. Voor fietsers en wandelaars 
zullen ze geen hinder veroorzaken, omdat 
het reguliere beheer gemiddeld de eerste 2 
meter naast het pad kort houdt.

7.3. De spoorlijn als robuuste 
verbinding

Zoals eerder gezegd maakt het smalle 
lintvormige karakter van de spoorlijn de 
spoornatuur kwetsbaar voor effecten uit de 
omgeving en op het spoor. Tegelijkertijd 
maakt dit de spoorlijn juist bij uitstek tot 
een verbinding tussen natuurgebieden. Het 
belang van het spoor als natuurgebied en 

verbindingszone wordt dus voor een groot 
deel bepaald door de invulling van het spoor 
zelf en de directe omgeving ervan.
Om als leefgebied en verbinding te dienen 
voor dieren op het spoor, dient de spoor-
lijn voldoende oppervlak aan verschillende 
biotopen te hebben. De spoorlijn moet het 
jaar rond voorzien in voldoende voedsel 
voor de dieren die er voorkomen. Soorten 
hebben allemaal hun eigen eisen aan hun 
leefgebied (zie Bijlage 6). Hoe kleiner het 
natuurgebied, des te minder verschillende 
biotopen er voorkomen, waarmee het voor 
bepaalde diersoorten ongeschikt wordt. Dit is 
te merken op de smalste delen van de spoor-
lijn, waar de zuidkant soms slechts 1 meter 
breed is, geen variatie heeft aan vegetaties en 
daarmee ook een lage biodiversiteit.
Voor dieren en planten gebonden aan het 
spoorwegmilieu is het belangrijk dat een zo 
groot mogelijke breedte van de spoorlijn 
geschikt is als leefgebied. Voor de grotere 
dieren (vogels, zoogdieren, reptielen en am-
fibieën) kunnen stapstenen naast het spoor 
de rol van de spoorlijn als natuurgebied en 
verbinding versterken.
Op verschillende locaties liggen terreinen 
naast het spoor waar ontwikkeling van zulke 
stapstenen mogelijk is. Zo kan in het centrum 
een vlindertuin ingericht worden en kan op 
het voormalig emplacement ter hoogte van 
zorgcomplex “Op de Paap” heide ontwikkeld 
worden, zoals die daar twintig jaar geleden 
ook bloeide. Daarnaast zijn er twee locaties 
waar poelen aangelegd kunnen worden voor 
amfibieën en de levendbarende hagedis. Het 
braakliggend perceel bij industrieterrein Mies 
zou in beheer meegenomen kunnen worden 
en zo tot een bloemrijk schraal grasland kun-
nen ontwikkelen.

Heideontwikkeling in dorp
In het dorp ter hoogte van zorgcomplex “Op 
de Paap” ligt aan de zuidkant van het spoor 
een bos op een voormalig emplacement. 
Historisch gezien stond hier heide, iets wat 
uniek zou zijn in het centrum van Groes-
beek. De helft van dit bos bestaat nu uit een 
monocultuur van Amerikaanse vogelkers. Wij 
stellen daarom voor om dit deel vrij te maken 
en te ontwikkelen tot droge heide. Allereerst 
zullen de bomen hoger dan 5 meter geringd 
moeten worden en de bomen lager dan 5 
meter uitgetrokken. Alternatief is om bomen 
hoger dan 5 meter af te zagen en tot aan 

Braamruigte op bescheiden 
schaal is belangrijk voor vogels, 
vlinders, bijen en wespen. (HB)
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Zandhagedis en Levendbarende hagedis
Bij het spoorlijntraject ter hoogte van het Spoorgat, Schildbroek zijn regelmatig Levendbarende hagedissen 
waargenomen. Mogelijk heeft de aanleg van poelen bij het Schildbroek en Spoorgat geleid tot uitbreiding van 
de populatie Levenbarende hagedissen, waarvan bekend was dat die aan de Duitse kant van de spoorlijn zat. De 
Levendbarende hagedis houdt van plekken met open water en zonnige plekken. De soort gaat in Nederland in het 
algemeen achteruit (Brinkhof 2011).
Bij het Spoorgat werd enkele jaren geleden zelfs een Zandhagedis gezien (persoonlijke mededeling Johan This-
sen). Circa 30 jaar geleden werden op het voormalig spoorwegemplacement bij de Spoorlaan (ter hoogte van het 
huidige ‘Op de Paap’) vaak zandhagedissen gevangen. Toen het 
terrein verruigde, zijn ze verdwenen.
Aanleg van een fietspad vanaf de verbindingsweg Cranenburgse-
straat – Dennenkamp tot de Duitse grens kan schade berokkenen 
aan de populaties van beide hagedissoorten. De aanleg van poelen 
en de ontwikkeling van heide langs het spoor, zoals voorgesteld in 
dit rapport, kunnen het leefgebied voor beide hagedissen uitbrei-
den, en bovendien als mitigerende maatregelen dienen voor de 
schade door aanleg van het fietspad. 
Met het terugbrengen van het heideterreintje op het voormalige 
spoorwegemplacement zou een flinke deelpopulatie voor de zand-
hagedis gecreëerd kunnen worden. 

de grond weg te frezen, zodat niet 2-3 jaar 
gewacht hoeft te worden op afsterving van 
de boom om verder te gaan met heideont-
wikkeling. Om de zaadbank te verwijderen 
en direct een schrale bodem te krijgen die 
gunstig is voor heideontwikkeling, moet 
daarna de bodem geplagd worden. Om 
de heideontwikkeling verder te stimuleren 
kunnen heideplaggen van gebieden uit de 
streek (Mulderskop, Spoorgat, Hulschbroek) 
uitgelegd worden. Dit is tevens het plan voor 
delen van de spoorberm in de omgeving van 
het heideterrein: in de noordberm bij het 
draisinestation (vak 51-53) en in de zuidberm 
ter hoogte van Kegro (vak 37-41).

Vlindertuin bij marktterrein
Ter hoogte van het markterrein vindt nieuw-
bouw plaats. In het kader hiervan is de hout-
opslag van de spoorlijn grotendeels verwij-
derd. Er staan nog enkele bomen, die een lint 
vormen, waarlangs bijvoorbeeld vleermuizen 
hun weg zoeken. Onder deze bomen stellen 
wij voor om een mix van tuin en natuur in te 
richten. Naar aanleiding van het rapport van 
De Vlinderstichting werd het idee opgevat 
om in het centrum een vlindertuin aan te leg-

Het heideterreintje op het voormalige spoorwegemplacement 
was in 1996 al enigszins verruigd. Struikheide was toen al 
verdwenen. (boven). Nu is het een ondoordringbaar struweel, 
waar niets herinnerd aan de heide. (beneden). (HB)

Levendbarende hagedis ligt te zonnen op een rasterpaal bij 
het Schildbroek (HB)
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gen. Dat zou nu op die plaats kunnen. Door 
op het talud pleksgewijs vlinderstruiken 
(Buddleja davidii) te planten wordt daar een 
mooie basis voor gelegd. Deze struiken kun-
nen onderhouden worden door de plant-
soenendienst. Om het zicht voor aanwonen-
den van Mariëndaal voldoende te houden 
moeten de vlinderstruiken jaarlijks gesnoeid 
worden tot 1-1,5 meter hoogte. Voor de 
rest kan gekozen worden voor een wildzaad-
mengsel zoals is gedaan tussen de Dorps-
straat en Houtlaan. Omdat het hier een 
noordhelling betreft onder bomen zou een 
mengsel van schaduwplanten (bv. bosan-
doorn, koninginnekruid, longkruid, en wilde 
voorjaarsbloeiers als maagdenpalm, daslook 
en bosviooltjes) wellicht beter aanslaan. Dat 
dient dan 1 maal per jaar gemaaid te wor-

den in de nazomer. Dichterbij het ballastbed 
kan heide tot ontwikkeling worden gebracht 
door heideplaggen uit te leggen.

Aanleg van poelen
Om de uitbreiding van de levendbarende ha-
gedis te versterken, en daarnaast meer afwis-
seling te creëren rond het spoor, stellen wij 
voor om een of twee poelen aan te leggen. 
Begin 2014 is er een nieuwe poel aangelegd 
bij de kruising met de Cranenburgsestraat 
(boscompensatieplek). De eerste voorgestel-
de locatie is gelegen aan de westkant van de 
overgang met de Hulsbroek. Hier is een ruige 
vegetatie aanwezig met riet, en de Groes-
beek stroomt er langs. De omstandigheden 
lijken dus al gunstig. Eerst moet hier de ruigte 
gemaaid en afgevoerd worden, voordat de 
poel aangelegd kan worden. De mogelijkheid 
van de aanleg van een tweede poel in het 
zogenaamde ‘spoorgat’ tussen de spoorweg-
overgang Houtlaan en Binnenveld, of verder 
richting bos zou onderzocht kunnen worden. 
Er zijn aanwijzingen dat  daar oude sprengen 
zitten.

Aanbevelingen fietspad
De Gemeente Groesbeek heeft op het mo-
ment plannen om een betonnen fietspad aan 
te leggen langs het onderzochte traject tussen 
de speelweide en de Duitse grens. Dit fiets-
pad wordt 2 meter breed en mag vanwege 
de railbestemming niet binnen 1,5 m vanaf de 
meest noordelijke rail beginnen. Het huidige 
onderhoudspad dat 0,75 m breed is ligt op 
2,25 m afstand van de railstang. Dat betekent 
dat als het nieuwe fietspad zoveel mogelijk 
naar de rails gelegd wordt, een fietspad van 
1,5 m breedte precies zou uitkomen bij de 
rand van het huidige schouwpad. Bij de aan-
leg van het 2 meter brede fietspad verdwijnt 
echter nog een strook van 50 cm berm aan de 
noordkant van het huidige zandpad. In ons 
rapport is aangetoond dat juist op de smalle 
strook langs het schouwpad het grootste 
aandeel van de bijzondere schrale vegetatie 
groeit.
Aan de zuidkant van het huidige pad, op het 
ballastbed van de spoorlijn, is vaak ook een 
smalle strook steppevegetatie aanwezig, waar 
op diverse plaatsen met name Zandblauwtje 
het goed doet, samen met Schapenzuring. 
Deze strook gaat bij de aanleg van het fiets-
pad geheel verloren.
Voorafgaand aan de aanleg van het betonnen 

Nieuwe poel in 2014 aangelegd 
bij de kruising Cranenburgse 
straat /spoorlijn is goed voor de 
levendbarende hagedis. (SS)

Voorstel om een poel aan te 
leggen bija nabij de kruising 
spoorlijn-Hulsbroek. (SS)
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fietspad wordt de grond gelijk geschraapt 
door een grader. Deze schuift met het 
voorblad de overtollige centimeters grond 
aan de kant. Deze grond wordt na aanleg van 
het beton aan weerszijden van het fietspad 
aangebracht. Zo blijft de zaadbank van de 
bijzondere schrale vegetatie uit de verloren 
50 cm berm behouden en kan deze vegetatie 
aan de randen van het fietspad snel terugko-
men.
Door achterwege laten van chemische on-
kruidbestrijding met herbiciden kan ook op 
het ballastbed het verlies aan spoorsteppe 
gecompenseerd worden. Indien nodig kan 
in het railonderhoud overgegaan worden tot 
selectief branden of uittrekken.
Als bovendien uitvoering wordt gegeven aan 
de inrichtings- en beheermaatregelen in dit 
rapport, neemt het oppervlak van schrale 
vegetatie aanzienlijk toe. De steppezone 

wordt dan namelijk aanmerkelijk verbreed, 
ten koste van ruigere vegetatie verder van de 
rails af.

7.4. Opruimen langs het spoor

Op tien plekken langs het spoor werd tijdens 
het veldonderzoek puin, rommel of snoeiaf-
val aangetroffen. In Bijlage 7 staat dit aange-
geven zodat actie ondernomen kan worden 
om het op te ruimen.

Fraaie steppenbegroeiing is 
vaak aan beide zijden van 
het onderhoudspad aanwezig. 
Aanleg van een 2 m breed 
fietspad, zou deze zone sterk 
aantasten,. Door de juiste 
inrichting- en beheermaatre-
gelen te nemen, kan de schade 
gecompenseerd worden. (HB)

Op veel plaatsen langs de 
spoorlijn ligt  puin, rommel en 
snoeiafval. Het is niet alleen een 
slordig gezicht, het berokkend 
ook nadeel aan de natuur 
vanwege het verruigend effect dat 
er van uitgaat. (SS)

Jaarlijks wordt met chemische bestrijdingsmiddelen de step-
pevegetatie tussen en naast de rails dood gespoten (HB)
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8. Beheerplan

Het beheer is erop gericht om de gecreëer-
de uitgangssituatie na inrichting op te pak-
ken en deze te behouden en verbeteren tot 
duurzame natuur. Dit komt grotendeels neer 
op verschralingsbeheer en kort houden van 
de grazige vegetatie van de spoorsteppe. 
Hiervoor worden drie onderstaande be-
heeropties besproken waarvan de combi-
natie van maaibeheer en schapenbegrazing 
wordt geadviseerd. Voor de drie opties zijn 
ook de jaarlijkse kosten geschat.
Daarnaast zullen met enige regelmaat stru-
welen van Brem gesnoeid moeten worden, 
en wordt op enkele plekken hakhoutbeheer 
voorgesteld.
Vanzelfsprekend moet voor aanvang van het 
beheer nog gedetailleerd gekeken worden 
welke plekken gemaaid of begraasd moeten 
worden en hoe vaak per jaar.

nemen toe als gevolg van ammoniakdepositie 
uit de lucht, een verschijnsel dat nog versterkt 
wordt door invang ervan door bladeren van 
bomen en struiken. 
Voor de soortenrijkdom en de aantrekkelijk-
heid van de spoorlijn voor mensen, dieren 
en planten is het belangrijk dat die verruigde 
plekken verschralen. Dat kan in beperkte 
mate door begrazing. Het resultaat is afhan-
kelijk van het soort grazers en de mate van 
begrazing. Voor droge, heideachtige gebie-
den zijn schapen geschikt.
Schapen zijn aangepast aan schrale omstan-
digheden en voeden zich met een breed 
scala aan planten. Dat varieert van voedselrij-
ke brede grassen, tot schralere smalle grassen, 
allerlei kruiden, heideplanten en zelfs strui-
ken en bomen. Iedere plant heeft zijn eigen 
aantrekkelijkheid. Heeft een schaap de keuze, 
dan zal hij een balans zoeken in zijn menukeu-
ze. Dat betekent dat hij niet alleen breedbla-
dige, eiwitrijke grassen, of eikels zal eten maar 
ook kruiden en boombladeren. De voorkeur 
zal echter altijd uitgaan naar de voedselrijkste 
gewassen, omdat het dier dan minder tijd 
nodig heeft om voldoende voedsel tot zich te 
nemen. De voedselarme of enigszins giftige of 
stekelige gewassen, laat hij het liefst staan.
Een kleine groep schapen zal bij extensieve 
begrazing dan ook meestal de beste plekjes 
(d.w.z. voedselrijkst) begrazen en de mindere 
met rust laten. Dat kan tot gevolg hebben dat 
de beste plekken overbegraasd worden en 
de slechtere plekken niet of nauwelijks be-
graasd. Het resultaat is dat er op die slechtere 
plekken struweel en bosvorming optreedt 
die steeds verder oprukt.

Bij drukbegrazing werkt dat anders. Daar-
bij graast een grote schaapskudde (ca. 250 
dieren) gehoed door een herder in korte tijd 
op een klein oppervlakte. Het malse gras is 
dan snel op, zodat ze ook de minder aantrek-
kelijke planten gaan eten, zoals heide, brem, 
eiken en de bittere Amerikaanse vogelkers. 
Wanneer alles afgevreten is, worden de 
dieren weer weggehaald of lopen ze verder. 
De vegetatie kan weer groeien. Door de mest 
van de schapen en hun trapactiviteit gaat de 
strooisel die op verruigde plekken in ruime 
mate aanwezig is, sneller verteren. Het gevolg 
is dat de bodem voedselrijker wordt en het 
gras hard gaat groeien. Na enkele maan-
den moeten de schapen terugkomen om 
deze versterkte aanwas af te vreten. Daarna 

Vegetatie Maatregel Betreffend bermoppervlak
in m² in ha

Spoorsteppe maaien en/of begrazen 41156 4,12
Spoorruigte gefaseerd snoeien van 

Brem, 1/3 per jaar
650 0,07

Struweel hakhoutbeheer 1159 0,12

Tabel 2. Samenvatting 
beheerplan. In het geval van de 
spoorruigte en het struweel is de 
totale oppervlakte gegeven waar 
de maatregelen betrekking op 
hebben. Deze oppervlakte wordt 
over meerdere jaren beheerd.

8.1. Optie 1: begrazing door schapen

Begrazing is een manier van beheer. De 
grazers grazen de begroeiing kort en kun-
nen voorkomen dat terreinen dichtgroeien 
met struiken en bomen. Ook zorgen zij voor 
enige verschraling indien terreinen niet 
bemest worden, waardoor deze geschikt 
kunnen worden voor vegetaties van schrale 
bodems. Die zijn in de regel rijk aan soorten 
planten en dieren.
De spoorlijn is zo’n schraal gebied, getuige 
de hoge biodiversiteit. In het warme gebied 
grenzend aan het ballastbed vindt snelle 
omzetting van humus plaats. Veel voedings-
stoffen spoelen daar vervolgens uit. We heb-
ben ook gezien dat onder bomen schrale 
omstandigheden ontstaan wanneer bladeren 
wegwaaien. Er zijn echter ook verruigde, 
voedselrijke plekken langs de spoorlijn met 
een hoge begroeiing, bramenstruweel en 
zelfs brandnetels. Die verruigde plekken 
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herhaalt zich dit proces zich nogmaals, zodat 
de schapen in de nazomer nogmaals dienen 
terug te komen.
Er is dus driemaal per jaar drukbegrazing 
nodig om tot effectief beheer te komen. 
Als na enkele jaren het strooisel verteerd is, 
gaat pas echte verschraling optreden, zodat 
weer enkele jaren later de schapen nog 
maar tweemaal per jaar hoeven te komen. 
In de tussentijd zijn de ongewenste struiken 
als Amerikaanse vogelkers, die bij aanvang 
afgezet zijn, zo vaak aangepakt dat ook die 
soorten sterk achteruit gegaan zijn. Als dit 
beheer volgehouden wordt, is de verwach-
ting dat de vegetatietypen zoals beschreven 
in de streefbeelden op den duur toenemen.
De herder dient naast het hoeden van de 
kudde ook andere werkzaamheden uit te 
voeren. Zo is zeker in de begintijd aanvullend 
snoeibeheer (bosmaaien) nodig van stru-
weel van Amerikaanse vogelkers. Daarnaast 
moeten sommige schrale plekken afgeras-
terd worden met flexi-net om schapen te 
weren, zodat hier niet te intensief begraasd 
wordt. Anders kan bij drukbegrazing ook de 
bloemrijke vegetatie van zulke streefbeelden 
opgegeten worden, waardoor bloembezoe-
kende insecten in de problemen komen door 
voedselgebrek.

8.2. Optie 2: maaibeheer

Naast begrazingsbeheer is ook maaibeheer 
mogelijk in combinatie met afvoeren van het 
maaisel. Dit moet tweemaal per jaar gebeu-
ren, eenmaal in juli en eenmaal in oktober. 
Hierdoor treedt snelle verschraling op en 
wordt het streefbeeld sneller bereikt. Een 

maaier heeft – mits deskundig – ook meer 
mogelijkheden voor sturing, door bepaalde 
delen niet of maar af en toe te maaien, meer 
dan bij een schaapskudde.
Maaien en afvoeren is in de regel wel duur-
der dan een gescheperde kudde. Maaien 
heeft ook als nadeel dat het ‘schoner’ wordt 
opgeleverd dan bij begrazing, waar schuil- en 
overwinteringsmogelijkheden voor insecten 
en kleine gewervelden beter in stand blijven. 
Naar verwachting is dit probleem bij de 
spoorlijn niet zo groot, omdat overal ruige, 
ongemaaide plekken aanwezig blijven.

8.3. Optie 3: combinatie selectief 
maaibeheer en schapenbegrazing

Een combinatie van begrazen en maaien 
is mogelijk een zeer effectieve beheer-
methode. Zo kunnen na begrazing in het 
najaar (eind oktober) door vertrappen en 
omzetting van strooisel en keutels in het 
daaropvolgende voorjaar grassen en snel 
groeiende kruiden tot snelle wasdom komen. 
Vervolgens worden deze snelle groeiers op 
het hoogtepunt van hun productiviteit in 
juli gemaaid en gehooid. Door het maaien 
wordt ook de zode steviger, waardoor op 
steile taluds minder snel erosie optreedt als 
gevolg van betreding door schapen. Al reeds 
schrale, bloemrijke stukken worden niet 
gemaaid, zodat die kruiden ongestoord tot 
bloei kunnen komen. Eind oktober komen de 
schapen dan weer om alles na te begrazen. 
In de sprieten en polletjes die zij laten staan, 
kunnen insecten overwinteren.
Deze methode heeft wel meer aanvullend 
beheer nodig als het gaat om terugdringen 
van Amerikaanse vogelkers. In het voorjaar 
(eind mei) zal het ongewenste struweel 
gebosmaaid dienen te worden. Ook is van 
groot belang dat bij de inrichting boompjes 
en struiken zodanig laag afgezaagd worden 
dat de maaier ongehinderd over de stronken 
kan gaan. Dat betekent dat stronken niet 
hoger dan 3 cm mogen uitsteken.
Als na enkele jaren voldoende verschraling is 
opgetreden, volstaat tweemaal schapenbe-
grazing per jaar: eenmaal in april en eenmaal 
in oktober.

8.4. Kostenraming beheer

Optie 1: Schapenbegrazing
De gescheperde schaapskudde kost €300,- 

Drukbegrazing in 2012 langs 
de spoorlijn in het Groesbeeks 
bos. (HB)
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per dag. Eenmaal begrazing van het spoor-
traject Speelweide tot Duitse grens neemt 
naar schatting 6 dagen in beslag. Tijdens 
deze zes dagen dient de herder aanvullend 
te bosmaaien. In de beginfase van verschra-
ling zal het traject driemaal per jaar be-
graasd (en aanvullend gebosmaaid) moeten 
worden.

Optie 2: Maaibeheer
Voor het selectief maaibeheer (met afvoe-
ren) wordt €50,-/uur als uurloon gerekend 
voor de maaier. Een serie van maaien en 
afvoeren bestaat uit maaien, schudden en op 
ril zetten, persen en opruimen. Dit zal twee-
maal per jaar moeten gebeuren. Aanvullend 
bosmaaien is niet nodig.

Beschrijving Kosten
3 x serie van 6 dagen 
begrazing

3 x 6 x €300,-

3 x bosmaaien 3 x €150,-
Totaal €5.850,-

Tabel 3. Jaarlijkse kosten 
schapenbegrazing (optie 1).

Tabel 4. Jaarlijkse kosten 
maaibeheer (optie2)

Optie 3: Combinatie maaien en begrazen
Voor het selectief maaibeheer (met afvoe-
ren) wordt €50,-/uur als uurloon gerekend 
voor de maaier. Daarnaast is een serie van 6 
dagen schapenbegrazing nodig om het hele 
traject eenmaal in het jaar te begrazen. Ook 
zijn er hogere kosten voor bosmaaien.
Deze beheermethode is goedkoper dan 
beide voorgaande opties, is qua verschraling 
veel effectiever dan begrazing en is beter 
voor de insectenfauna dan alleen maaibe-
heer.

Beschrijving Kosten
Selectief maaibeheer en 
afvoeren (2x)
Maaien (1,5 dag) 2 x 12 x €50,-
Schudden en op ril zetten 
(2 dagen)

2 x 16 x €50,-

Persen (2 dagen) 2 x 16 x €50,-

Opruimen (1 dag) 2 x 8 x €50,-
Totaal €5200,-

Tabel 5. Jaarlijkse kosten combinatie maaibeheer en begra-
zing. (optie 3)

Beschrijving Kosten
Selectief maaibeheer en 
afvoeren
Maaien (1,5 dag) 12 x €50,-
Schudden en op ril zetten 
(2 dagen)

16 x €50,-

Persen (2 dagen) 16 x €50,-
Opruimen (1 dag) 8 x €50,-
1 x serie van 6 dagen be-
grazing

1 x 6 x €300,-

Bosmaaien €600,-
Totaal €5.000,-
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9. Invasieve uitheemse planten-
soorten langs het spoor

Langs de Groesbeekse spoorlijn komen ook 
verschillende planten voor die oorspronkelijk 
niet in Nederland voorkomen, zogenaamde 
exoten. Verschillende van deze soorten 
breiden ongeremd uit, waardoor ze een be-
dreiging kunnen vormen voor de inheemse 
dieren en planten. Langs het spoor gaat het 
om acht soorten, waarvan de Amerikaanse 
vogelkers de algemeenste is. Bij de inrichting 
zal speciale aandacht geschonken moeten 
worden aan de omgang met exoten. In som-
mige gevallen wordt bestrijding aangera-
den, namelijk bij de Amerikaanse vogelkers, 
robinia, hemelboom, reuzenbalsemien en 
Japanse duizendknoop. Voor andere, te 
weten Amerikaanse eik, bezemkruiskruid en 
grijs kronkelsteeltje, wordt om verschillende 
redenen geadviseerd geen maatregelen te 
nemen.
Het bestrijdingsplan in dit rapport is geba-
seerd op wetenschappelijke literatuur en een 
rapport van stichting Probos uit 2011. Het 
risico van elke exoot is ingeschat op basis van 
veldonderzoek door de auteurs.

Autoriteiten op gebied van exoten
In Nederland bestaat een aantal autoriteiten 
op het gebied van bestrijding, risicoanalyse 

en informatie over exoten. Het Team Inva-
sieve Exoten (TIE), onderdeel van de Neder-
landse Voedsel- en Warenautoriteit, advi-
seert het ministerie van Economische Zaken 
over uitvoering van het exotenbeleid en laat 
risicoanalyses uitvoeren door experts. Op 
de campus van Nijmegen is het Nederlands 
Expertisecentrum Exoten (NEC-E) gevestigd. 
Dit is het eerste aanspreekpunt omtrent 
exoten, waar kennis gebundeld wordt en 
verdiepend onderzoek wordt gedaan.

9.1. Amerikaanse vogelkers (Prunus 
serotina)
Deze boomsoort domineert op verschil-
lende plekken het struweel. In november is 
de opslag van Amerikaanse vogelkers in kaart 
gebracht langs het spoor.  (Zie bijlage 8)
Vooral in het dorp is de bedekking hoog. In 
het agrarisch gebied en bos is er lokaal ook 
opslag.

Amerikaanse vogelkers verandert de samen-
stelling van de ondergroei (Chabrerie et al. 
2010) en kan de verjonging van inheemse 
bomen en struiken onderdrukken (Vanhelle-
mont et al. 2010). Voor kolonisatie is de soort 
afhankelijk van open plekken (Vanhellemont 
et al. 2010). De soort breidt daarom ook 
sneller uit in open gebieden dan in bossen. 
Vogels spelen een belangrijke rol bij zaadver-
spreiding (bessen).

Bij de bestrijding van Amerikaanse vogelkers 

Soort Voorkomen Bestrijden? Methode Oppervlakte
in m² in ha

Amerikaanse vogelkers Algemeen Ja
Zaailingen < 1 m: maaien of begrazen 2768 0,28
Bomen < 5 m: uittrekken 14629 1,46
Bomen > 5 m: ringen 6305 0,63

Robinia Lokaal Ja
Zaailingen < 1 m: maaien of begrazen 195 0,02
Bomen < 5 m: uittrekken 195 0,02
Bomen > 5 m: ringen   

Hemelboom Sporadisch Ja Combinatie afzagen en stobben behande-
len met glyfosfaat

5-10 
bomen

Reuzenbalsemien
Lokaal 
talrijk Ja

Maaien begin/half augustus, nacontrole en 
evt. opnieuw maaien in april; daarna één 
jaar nacontrole

3185 0,32

Japanse duizendknoop Een locatie Ja Maaien en afdekken 195 0,02
Amerikaanse eik Sporadisch Nee    
Bezemkruiskruid Algemeen Nee    
Grijs kronkelsteeltje Verspreid Nee    

Tabel 6. Samengevat: bestrij-
dingsplan exoten. Oppervlakte 
is het geschatte bermoppervlak 
dat door de soort bedekt wordt.
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moet er rekening mee worden gehouden 
dat de levensstadia van de boom verschil-
lend reageren op maatregelen. Zaailingen 
zijn lichtminnend, terwijl de hogere struiken 
ook in schaduw kunnen groeien (Godefroid 
et al. 2005). Het kappen van bomen kan de 
zaadbank in de bodem doen kiemen, en bo-
vendien schieten veel stobben, zelfs oude, 
na afzetten opnieuw uit. Daarnaast wordt 
vermoed dat begrazing de uitbreiding van 
Amerikaanse vogelkers bevordert in plaats 
van tegengaat, als er alternatief voedsel 
voorhanden is (Vanhellemont et al. 2010). 
Annighöfer en collega’s (2012) stellen voor 
om bomen te ringen en de ondergroei te 
beplanten met inheemse bomen en struiken 
die schaduwtolerant zijn. Afzetten of kap 
in combinatie met chemische behandeling 
(glyfosfaat) van de stobben is zeer effectief, 
maar milieubelastend.

Stichting Probos bespreekt in een rapport 
uit 2011 verschillende bestrijdingsmetho-
den. Naast ringen en de combinatie van 

afzet met chemische bestrijding, worden ook 
uittrekken en aanplant van schaduwboom-
soorten genoemd. Uittrekken is effectief bij 
grote bomen en geringe aantallen struiken, 
maar vereist wel nazorg omdat de zaadbank 
kan kiemen. Aanplant van schaduwboom-
soorten (genoemd worden douglas, beuk en 
haagbeuk) moet gepaard gaan met voortdu-
rend korthouden van Amerikaanse vogelkers 
tot de opstand gesloten is.

Langs het spoor is de Amerikaanse vogelkers 
op een paar plekken zo dominant dat het de 
hele spoorberm bedekt, op andere plekken 
domineert zij het struweel. In het dorp is een 
voormalig heideterrein nu een bos met enkel 
deze soort, als hoge bomen en de struiken 
daaronder. Aangezien de soort de openheid 
van de spoorbermen bedreigt en daarmee 
de bijzondere schrale vegetatie, wordt 
bestrijding aangeraden. Omdat verspreiding 
langs het spoor zeer makkelijk kan plaatsvin-
den raden wij aan om de soort langs het hele 
spoortraject te bestrijden. Ook zal de soort 
in de directe omgeving bestreden moeten 
worden. Zo moet er een grote boom op het 
terrein van Van Kesteren (ter hoogte van vak 
33) verwijderd worden.

In de bestrijding maken we onderscheid tus-
sen bomen hoger dan 5 meter, lager dan 5 
meter en zaailingen lager dan 1 meter. Bomen 
hoger dan 5 meter worden geringd, waarna 
de boom na circa twee jaar afsterft. Onder-
tussen kan onder de boom struweel aange-
plant worden van inheemse struiken en bo-
men als sporkehout, sleedoorn, lijsterbes en 
meidoorn. Bomen onder de 5 meter worden 
machinaal uitgetrokken. De verstoorde bo-
dem moet daarna regelmatig gecontroleerd 
worden op jonge zaailingen, die vervolgens 
begraasd of gemaaid kunnen worden. Zaailin-
gen onder 1 meter hoogte worden bestreden 
door drukbegrazing of maaibeheer.
Op de locatie waar heide ontwikkeld wordt 
in het centrum gaat de bestrijding afwijkend, 
namelijk door ringen van de grote bomen 
(> 5 m), uittrekken van kleinere (< 5 m) en 
vervolgens plaggen van de bodem.

9.2. Amerikaanse eik (Quercus rubra)

Deze boomsoort komt sporadisch voor langs 
het onderzochte traject en vereist geen 
ingrijpen.

Amerikaanse vogelkers vegeta-
tief. (SS)

Amrikaanse vogelkers vormde 
in 1996 soms al forse struiken 
(HB)
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9.3. Robinia (Robinia pseudoacacia)

Deze boomsoort komt verspreid voor in het 
bos en vooral in het dorp. Wij adviseren om 
deze op dezelfde wijze te bestrijden als de 
Amerikaanse vogelkers: ringen van bomen 
hoger dan 5 meter, uittrekken van bomen 
lager dan 5 meter, en maaien of begrazen van 
zaailingen onder 1 meter.

Afzagen of ringen werken averechts omdat 
deze ingrepen de groei van worteluitlopers 
stimuleren en het probleem groter maken. 
Uittrekken werkt alleen bij de jongste zaai-
lingen, omdat oudere zaailingen al snel een 
groot wortelnetwerk hebben. Chemische 
bestrijding (glyfosfaat) is het meest effectief 
gebleken (Probos 2011).
Wij adviseren daarom om in dit vroege sta-
dium alle boompjes op te sporen, af te zagen 
en de stobben te behandelen met glyfosfaat. 
De milieuschade door deze vorm van bestrij-
ding weegt naar verwachting ruimschoots 
op tegen de ecologische en economische 
schade bij uitstel of uitblijven van bestrijding.

9.5. Reuzenbalsemien (Impatiens 
glandulifera)

Deze soort is alleen problematisch in het 
deeltraject Bos, waar het op het ballastbed 
en in de zuidberm in hoge dichtheden voor-
komt. Als hier door dunning van de opslag 
meer licht op het spoor valt, zal de reuzen-
balsemien enorm kunnen uitbreiden en een 
groot probleem kunnen vormen langs de rest 
van het spoor. Het is daarom belangrijk deze 
plant tijdig uit te roeien ter plaatse en langs 
het schelpenpad verderop. Dit kan door ge-
durende een groeiseizoen te voorkomen dat 
planten zaad zetten. Hiervoor is het nodig 
vóór eind augustus te maaien en vervolgens 
in april het jaar erop nacontroles te doen en 
eventueel opnieuw maaien of uittrekken bij 
opkomende zaailingen of hergroei. Daarna is 
de soort vrijwel verdwenen maar nacontrole 
in het volgende seizoen kan ook de laatste 
planten verwijderen (Probos, 2011).

9.4. Hemelboom (Ailanthus altissima)

Deze boomsoort komt slechts sporadisch 
voor, maar gezien de zeer snelle groei van 
scheuten en met name worteluitlopers, 
alsmede de ecologische risico’s, wordt gead-
viseerd deze zo snel mogelijk te bestrijden. 
Daarnaast dient bij inrichting van openbaar 
groen in de gemeente nooit deze boom-
soort aangeplant te worden. Dit wordt nog 
in verschillende steden gedaan maar elders 
in Europa zorgt de hemelboom al voor veel 
problemen.
De boom kan dichte opstanden vormen 
waaronder nauwelijks kruiden groeien, en 
scheidt bovendien chemische stoffen uit die 
de biologie van andere planten en dieren 
aantast. Dit lijkt ons in het kwetsbare eco-
systeem langs het spoor zeer ongewenst. 

Ook Acacia is plaatselijk 
talrijk langs het spoor (HB)

Reuzenbalsemien (HB)
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9.6. Japanse duizendknoop (Fallopia 
japonica)

Deze invasieve plant komt alleen voor bij de 
overgang met de Boersteeg. Het vormt hier 
echter wel een dicht bestand. Bovendien 
zijn er voornemens om de Japanse duizend-
knoop in de gehele gemeente uit te roeien. 
Vandaar dat hier een advies wordt gegeven 
om dit bestand te bestrijden. We adviseren 
te bestrijden door middel van afdekken.
In het rapport van Probos (2011) wordt 
benadrukt dat er vele randvoorwaarden 
aan deze methode zitten die het succes van 
bestrijding bepalen. Zo wordt aangeraden 
een seizoen voorafgaand aan afdekking 
eerst het bestand frequent (2x per maand) 
af te maaien om de planten te verzwakken. 
Afdekking moet vervolgens gebeuren met 
dik landbouwplastic of worteldoek, liefst 
bestaand uit één stuk. Dit doek moet tot 
minimaal 2 meter van de rand van de popu-
latie geplaatst worden om ‘lichtzoekende’ 
worteluitlopers tegen te gaan. Voorafgaand 
aan plaatsing van het doek moeten scherpe 
randen van oude stengels verwijderd 
worden om te voorkomen dat deze het 
doek doorprikken. Daarna moet 20-30 cm 
grond op het doek opgebracht worden om 
te voorkomen dat de afdekking omhoog 
gedrukt wordt. Dit kan eventueel ingezaaid 
worden. De afdekking dient vervolgens drie 
tot vijf jaar te blijven liggen.

9.7. Bezemkruiskruid (Senecio 
inaequidens)

Deze plant komt verspreid en lokaal talrijk 
voor langs het spoor, vooral in de schrale 
spoorbermvegetatie. Böhmer en Doyle 
(2000) stellen dat de soort in Duitsland 
weliswaar sterk is uitgebreid sinds introductie, 
maar dat zij vooralsnog alleen open plekken 
vult en geen inheemse planten wegconcur-
reert. Het is echter wel een overblijvende 
plant, die giftig is voor vee. Op dit moment 
lijkt de soort geen bedreiging te vormen voor 
de schrale spoorberm. De ontwikkeling dient 
echter wel gevolgd te worden. Gezien de 
hoge zaadproductie en het enorme versprei-
dingsvermogen (via wind), is het überhaupt 
de vraag of bestrijding mogelijk is (Vacchiano 
et al. 2013).

Japanse duizendknoop bij de 
Boersteeg (NB)

In Engeland wordt Japanse 
duizendknoop van Rijkswege 
bestreden (HB)

Bezemkruiskruid (NB)
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9.8. Grijs kronkelsteeltje (Campylopus 
introflexus)

Dit exotisch mos heeft halverwege vorige 
eeuw grote delen van de West-Europese 
zandgronden gekoloniseerd, en vormt bij do-
minantie een bedreiging voor de natuurlijke 
vegetatie van heide- en stuifzandgebieden 
(Schaminée et al. 1998). Op de onderzochte 
streefplekken komt het ook voor, maar 
slechts in zulke lage dichtheden dat we het 
niet bedreigend achten voor het behoud of 
herstel van de schrale bermvegetatie.
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G - Grazige vegetaties

GA Grazige vegetatie met Glanshaver (Arrhenatherum elatius) als dominante grassoort. Een veelvuldig voorkomend struc-
tuurtype van matig vochtige tot droge groeiplaatsen.

GD Grazige vegetatie met dominantie van Bochtige Smele (Deschampsia flexuosa). Op een aantal plaatsen bepaald deze 
grassoort de vegetatiestructuur, met name in bosrijke omgeving op droge groeiplaatsen. Overigens verder als over-
gangszone van spoorbaan naar type GA.

GH Grazige vegetatie met dominantie van Gestreepte witbol (Holcus lanatus) en Kropaar (Dactylis glomerata). Een vegetatie 
die een enkele keer wordt aangetroffen langs de spoorlijn. Veelal op vochtige groeiplaatsen.

GK Grazige vegetatie getypeerd door plantensoorten kenmerkend voor de klasse van de “Droge graslanden op zand-
grond” (Koelerio-Corynephoretea).

GM Dominantie van Pijpenstrootje (Molinea caerulea). Zowel op droge als op natte groeiplaatsen kan deze vegetatie op de 
voorgrond treden. Bijmenging van Heidevegetatie treed vaak op.

GS Dominantie van Vetkruiden (Sedum spp.). Slechts op een plaats in het Agrarisch deelgebied.
H - Heidevegetaties
HC Heidevegetatie met Struikheide (Calluna vulgaris) als dominante soort. Open vegetatie, op enkele plaatsen aan te tref-

fen onder droge groeiomstandigheden, vaak met bijmenging van Pijpenstrootje.
R – Ruigtevegetaties
RC Vegetatie van ruigtekruiden met Wilgenroosje (Chamerion angustifolium) als dominante soort. Slecht op een paar plaat-

sen volledig ontwikkeld.
RF Vegetatie van ruigtekruiden met Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) als dominante soort. Slechts op een plaats 

waargenomen in het Agrarisch deelgebied.
RI Vegetatie van ruigtekruiden met Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) als dominante soort. Slechts op een plaats 

waargenomen in het deelgebied Bos.
RP Vegetatie van ruigtekruiden met Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) als dominante soort. Slechts op enkele plaatsen 

waargenomen.
RU Vegetatie van ruigtekruiden met Grote brandnetel (Urtica dioica) als dominante soort. Op vochtige, matige tot zeer 

voedselrijke groeiplaatsen regelmatig aan te treffen.
Z – Zoomvegetaties
ZO Zoomvegetatie, met variërende soortensamenstelling. De volgende soorten kunnen in de zoom voorkomen: Stin-

kende gouwe (Chelidonium majus), Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea), Klimop (Hedera helix), Amerikaanse vogelkers 
(Prunus serotina), Valse salie (Teucrium scorodonia) en Grote maagdenpalm (Vinca major).

S – Struweel
Braamvegetatie
SR Struweelvegetatie met dominantie van Bramen (Rubus caesius en Rubus idaeus). Onder allerlei omstandigheden aan te 

treffen. Bedekkingspercentage van Braam is altijd meer dan 50 %.
Overige struwelen
SC Struweel met Brem (Cytisus scoparius) als dominante soort. Op enkele droge, voedselarme groeiplaatsen.
SP Struweel met dominantie van Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina). Op veel plaatsen aanwezig, vaak als overgang 

naar opgaand bos.
SQ Struweel met Zomereik (Quercus robur) als dominante soort. Op veel plaatsen aanwezig, vaak als overgang naar op-

gaand bos.
SX Mengvorm van bovengenoemde struweeltypen met bijmenging van andere bomen en struiken. Regelmatig voorko-

mende vegetatie, waarbij dominantie van één van de eerder genoemde struweelvormende soorten niet voorkomt.
B – Bos
BB Bos met dominantie van Ruwe berk (Betula pendula). Verspreid in het Agrarisch deelgebied.
BF Bos met dominantie van Beuk (Fagus sylvatica). Op een enkele plek in deelgebieden Bos en Dorp.
BP Bos met dominantie van Amerikaanse Vogelkers (Prunus serotina). Op enkele plaatsen aanwezig.
BQ Bos met dominantie van Zomereik (Quercus robur). Op veel plaatsen aanwezig.
BR Bos met dominantie van Robinia (Robinia pseudoacacia). Slechts op een plaats waargenomen in deelgebied Dorp.
BX Mengvorm van verschillende boomsoorten zonder dominantie van één soort.

Bijlage 1: Omschrijving van de vegetatiestructuren
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Bijlage 2a: Gedetailleerde vegetatiekartering 2013

kilometer-
hok

vak zuidberm spoor noordberm

X Y breedte structuur structuur breedte
C B A A B C

195 422 1 10 RU GA GK GK GA GA, SX 10
195 422 2 10 SX GH GA RU,RC,SR 10
195 422 3 5 RU,SX GK,GH GK,GD GA,SX 10
195 421 4 3 SX,SQ GH GA,GD GA,SR GA,RU 10
195 421 5 3 SX GA GA,GD SR GA,SR 10
195 421 6 3 SQ GA,GD GA,GK GA,SX RU,SX 10
195 421 7 3 RP,SX GD GA,GD GA,SR GA,SR,RU 10
195 421 8 3 RP,RC,SR SR GA,GK GA GA,RU 10
195 421 9 3 SR,SP SR GA,GK SP,SR GA,RU 15
195 421 10 3 GA,SR SR,GH GA,GK GA,SR GA,SR 15
195 421 11 3 GA,BQ,SP GH,GK GA,GK GA,SR GA,SX 15
195 421 12 3 RJ,SR,SX GH,GK GK,SC GA,GK,SC GA,SR 10
195 421 13 3 SX,SR GH,SR GA,GK,SC GA,SR,SX 10
195 421 14 3 SR,SP,SX GH,GK GA,GK SP,SX,BB 10
195 421 15 3 SR,GA,SX GK,SR GK GK,BB,SX 10
195 421 16 3 GA,GK,SR GK GK GK,SX GA,GK,SX 10
194 421 17 3 GA,GK GK GK GK,SP,SQ 5
194 421 18 3 GA,GK GK GK GA,GK,SQ GA,SQ 5
194 421 19 3 GA GK GK GA,GK 5
194 421 20 3 GA,GK,RU GK GK GA,GK 5
194 421 21 3 GK GK GK GK GA,GK,RP 10
194 421 22 3 GA,GK,SR GK GK GA,GK,SX 10
194 421 23 3 GA,GK GK GK GA,GK,SR GA,RP 10
194 421 24 5 GA,SX GK GA GA,SR RP,SX 10
194 421 25 5 GA,BQ GK GA,GK GA,SR SR,SX 10
194 421 26 5 GA GA,GK GK,SR SR SR,SX 10
194 421 27 10 GA,RU GK GK,SR GA,SR,SX SR,RC 10
194 421 28 10 SR,RU,SX GK,GD GK,SR GA,SR SR,RU 10
194 421 29 10 GA,SR GK GK,SR SR,GA 10
194 421 30 3 GA,SQ GK,GD GK GK,SR,SC SR,SX 10
194 421 31 3 GA,GK GA,SX GK,GD GS GS,BB GA,SP 10
194 421 32 10 GA,SP SP GD GK,SP,BB 10
193 421 33 5 GA,RU,SX SX GD SR,SX 20
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kilometer-
hok

vak zuidberm spoor noordberm

X Y breedte structuur structuur breedte
C B A A B C

193 421 34 5 GA,SR,SX GK GK GA,GK,SR SR,SX 20
193 421 35 15 SR,RU,SX GK GK,SR SR,SX 20
193 421 36 15 SR,RU SR,RU,SQ GH,SR GH,SR BB,SP 20
193 421 37 15 SR,RU SP,BB,BQ GK,GH SR,SP,BB 15
193 421 38 15 SR,BB,SX GH SR,ZO BX 15
193 421 39 10 BX,SP GH BQ,SP,ZO BQ,SP 15
193 421 40 10 BQ,SP ZO SR,GH BX,SX 15
193 421 41 10 BQ,SP GH BX,SX 15
193 421 42 10 SP GA,SR,SP GH SX 15
193 421 43 20 GA,RU,SX GH,ZO GK,GD,ZO GA SX 15
193 421 44 20 BX,SX . GA,RU BX,RP 15
193 421 45 20 BQ,SX,SR . GA,ZO BQ,BB,SX,RU 20
193 421 46 20 BX . GA RU,SP RU 20
193 421 47 20 BX . ZO SX,BX 20
193 421 48 15 BX . RU,SR BX 15
193 421 49 15 BR . RU,SR SX 15
192 421 50 15 GH,SX GA,GH GK,ZO SC 10
192 421 51 5 SP GK GK GA,SP 10
192 421 52 5 vrijstaande bomen GK GK GA,GK GA 10
192 421 53 5 vrijstaande bomen . n.v.t.¹ 10
192 421 54 5 n.v.t.¹ . n.v.t.¹ 10
192 421 55 5 GA GA,SX GA BQ,BB 5
192 421 56 5 SX GA,SX GA BQ,BB 5
192 421 57 5 GA,SX GA,SX GA,SP BQ,BB 5
192 421 58 5 GA,SC GA,SX GA,SP BX 5
192 421 59 5 GA,GK,SX GA,SX GA GA,SX 5
192 421 60 5 GA,GK,SX GA,SX GA,SR GA,SX 5
192 421 61 10 RU,SX,SR GA,SX GA,SR SR,SX 5
192 421 62 5 BQ,BF GA,SX GA BB,SX 5
191 421 63 5 BX, SX SX SR,SX GA,RU RU,SX,BQ 10
191 421 64 5 BQ,SX GA,RC GA,BB BQ,SX 15
191 421 65 10 BQ,SX GA,SX GA,BB BQ,SX 15

breedte = breedte van berm zoals aangegeven in rapport 1996.
¹ vegetatie verdwenen door grondwerkzaamheden.



49Vereenvoudigde weergave vegetatie 1994, 2013 en visie 
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Bijlage 3: Flora van de streefplekken
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Streefplek
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1 2 3 5 6 7 8 9 10
Amfibieën
Bruine kikker Rana temporaria 1
Reptielen
Zandhagedis Lacerta agilis 2
Levendbarende hagedis Zootoca vivipara 1 1
Vlinders
Dagpauwoog Aglais io 1
Kleine vos Aglais urticae 2
Koevinkje Aphantopus hyperantus 2 7 4 6 2
Bruin blauwtje Aricia agestis 1 8 1
Boomblauwtje Celastrina argiolus 1
Hooibeestje Coenonympha pamphilus 3
Oranje luzernevlinder Colias crocea 1 1
Citroenvlinder Gonepteryx rhamni 1 1 1
Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas 1 4 2 1 2 1
Bruin zandoogje Maniola jurtina 1 1 2 2 1
Groot dikkopje Ochlodes sylvanus 1 1
Bont zandoogje Pararge aegeria 1 4 1 1 2 1 2
Groot koolwitje Pieris brassicae 1 2
Klein geaderd witje Pieris napi 1 1 2
Klein koolwitje Pieris rapae 2 3 3 2 6 1 1
Icarusblauwtje Polyommatus icarus 1 1 1 3
Oranje zandoogje Pyronia tithonus 1
Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola 5 4 7 2
Sint-jacobsvlinder Tyria jacobaeae 1 18
Atalanta Vanessa atalanta 1 1
Sprinkhanen en krekels
Ratelaar Chorthippus biguttulus 4 4 4 1 2

Chorthippus biguttulus-gr. 1 1 6 2 5 2 7
Snortikker Chorthippus mollis 1
Krasser Chorthippus parallelus 1 2 1 3
Zuidelijk spitskopje Conocephalus discolor 3 3 1 1
Zadelsprinkhaan Ephippiger ephippiger 5
Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima 2
Boskrekel Nemobius sylvestris 3
doornsprinkhaan Tetrix sp 1 4 10
Grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima 2 3 1 2 3
Bijen, wespen, mieren
rupsendoder Ammophila sp 1 1
muurwesp Ancistrocerus cf. parietum 1
muurwesp Ancistrocerus nigricornis 1
Geriemde zandbij Andrena angustior 1 3 2 1
Tweekleurige zandbij Andrena bicolor 1
Kruiskruidzandbij Andrena denticulata 1
Wimperflankzandbij Andrena dorsata 1

Bijlage 4: Fauna van de streefplekken
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Streefplek
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1 2 3 5 6 7 8 9 10
Grasbij Andrena flavipes 3 1
Heidezandbij Andrena fuscipes 5
Dwergzandbij Andrena minutula-gr 1
Viltvlekzandbij Andrena nitida 1
Gewone borstelspinnendoder Anoplius infuscatus 1 2 1 6
Grote wolbij Anthidium manicatum 6 2
Kleine wolbij Anthidium punctatum 1 1
Kleine harsbij Anthidium strigatum 2
Honingbij Apis mellifera 6 1 6 1
Glasvleugelspinnendoder Auplopus carbonarius 1
spiegelplatkopwesp Goniozus sp. 1
Gewone koekoekshommel Bombus campestris 1 1
Tuinhommel Bombus hortorum 4 2 2 5 1
Boomhommel Bombus hypnorum 1 4 6 2 5 1 1
Steenhommel Bombus lapidarius 1 6 6 8 10 2 5
Grote veldhommel Bombus magnus 1
Akkerhommel Bombus pascuorum 6 12 6 4 6 1 2 2 5
Weidehommel Bombus pratorum 2 7 1 1 1
Vierkleurige koekoekshommel Bombus sylvestris 2
Aardhommel Bombus terrestris 7 6 3 2 11 7 6 10
Groefbijendoder Cerceris rybyensis 1
Kleine klokjesbij Chelostoma campanularum 4 1 5
Grote klokjesbij Chelostoma rapunculi 3 1 1 2
Heizijdebij Colletes succinctus 3
Kleine zeefwesp Crabro peltarius 1
Pluimvoetbij Dasypoda hirtipes 2 1 1 1
blokhoofdwesp Ectemnius dives 1
blokhoofdwesp Ectemnius lapidarius 1
urntjeswesp Eumenes coarctatus 1
urntjeswesp Eumenes papillarius 1
echte hongerwesp Brachygaster cf. minuta 1
Bruine/Grauwzwarte renmier Formica cunicularia/fusca 1 1
groefbij Halictus sp. 1 1 2
Roodpotige groefbij Halictus rubicundus 1
Parkbronsgroefbij Halictus tumulorum 1

Harpactus sp. 1
zandgoudwesp Hedychrum gerstaeckeri 1
Juweelwesp Hedychrum nobile 1 1
zandgoudwesp Hedychrum rutilans 2
Tronkenbij Heriades truncorum 1 2
Kortsprietmaskerbij Hylaeus brevicornis 1 1 2
Gewone maskerbij Hylaeus communis 1
Poldermaskerbij Hylaeus confusus 1
Brilmaskerbij Hylaeus dilatatus 1
Weidemaskerbij Hylaeus gibbus 1
Tuinmaskerbij Hylaeus hyalinatus 3 4 3
Kleine tuinmaskerbij Hylaeus pictipes 1
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Streefplek
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1 2 3 5 6 7 8 9 10
Resedamaskerbij Hylaeus signatus 1
groefbij Lasioglossum sp. 1 1 4 1 1 6 4 1
Langkopsmaragdgroefbij Lasioglossum morio 1
Kleigroefbij Lasioglossum pauxillum 2

Lindenius albilabris 1 1
Tuinbladsnijder Megachile centuncularis 2
Grote bladsnijder Megachile willughbiella 1 1
Klokjesdikpoot Melitta haemorrhoidalis 2 4
Gewone vliegendoder Mellinus arvensis 1
Bossteekmier Myrmica ruginodis 2
Zwartbronzen houtmetselbij Osmia niveata 1
Kleine roetbij Panurgus calcaratus 1 15 5
bladluizendoder Pemphredon inornata/lethifer 1
Bijenwolf Philanthus triangulum 16 1 1
Franse veldwesp Polistes dominula 1 6 2 1 1
kogelgoudwesp Pseudomalus auratus 2 1
Gewone keverdoder Tiphia femorata 1 2 2
pottenbakkerswesp Trypoxylon figulus 1
pottenbakkerswesp Trypoxylon sp 1
Gewone wesp Vespula vulgaris 4 1 1
Vliegen
Kervelgitje Cheilosia pagana 1
Prachtwapenvlieg Chloromyia formosa 1 2 1
Geelpoot-stekelwapenvlieg Chorisops tibialis 1
Slanke blaaskop Conops scutellatus 4
Knobbelbladjager Dioctria rufipes 1
Snorzweefvlieg Episyrphus balteatus 6
Weidevlekoog Eristalinus sepulchralis 2 1 4
Kleine bijvlieg Eristalis arbustorum 1 1 4 1 2
Hommelbijvlieg Eristalis intricaria 1
Puntbijvlieg Eristalis nemorum 1
Kegelbijvlieg Eristalis pertinax 1
Blinde bij Eristalis tenax 2 4 7 12 2
Terrasjeskommazweefvlieg Eupeodes corollae 1 1
Gewone pendelvlieg Helophilus pendulus 1
Citroenpendelvlieg Helophilus trivittatus 1
Gewoon glimlijfje Lejogaster metallina 1
Slanke driehoekzweefvlieg Melanostoma scalare 1
Geelsprietglimwapenvlieg Microchrysa flavicornis 1
Doodskopzweefvlieg Myathropa florea 1
Zwart speldenknopje Pachygaster atra 1
Gewoon krieltje Paragus haemorrhous 2
Slank platvoetje Platycheirus angustatus 1
Grote langlijf Sphaerophoria scripta 2 3 4 3 7 3 3
Menuetzweefvlieg Syritta pipiens 5 5 6 2 1 1
Bosbandzweefvlieg Syrphus torvus 1
Kleine bandzweefvlieg Syrphus vitripennis 1 1
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Streefplek
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1 2 3 5 6 7 8 9 10
Hommelreus Volucella bombylans 1
Kevers
prachtkever Agrilus angustulus 1
prachtkever Agrilus cyanescens 1
Spinnen
Gehaakte blinker Heliophanus cupreus 1

Datum Locatie Nederlandse naam Wetenschappelijke 
naam

Aantal Opmerking

9-6-2013 195-422 vak 3 Veenhommel Bombus jonellus 1 werkster
9-6-2013 195-422 vak 3 Aardhommel Bombus terrestris-gr. 10 wersters bij nest
9-6-2013 195-421 vak 4 Veenhommel Bombus jonellus 1 werkster
9-6-2013 194-421 vak 15 Gewone koekoekshommel Bombus campestris 1 wijfje

Bijlage 5 Overige waarnemingen



Natuurherstel op het spoor Nijmegen-Groesbeek-Kleve 2014

58

Bijlage 2b: Vereenvoudigde grafische 
weergave van de vegetatiestructuur van 1996, 
2013 en visie

Om inrichting en beheer af te stemmen op het 
verhogen van natuurwaarden moet bekend zijn 
welke eisen de verschillende diergroepen stellen. 
Hieronder zijn deze eisen voor de verschillende 
groepen samengevat. Behalve de algemene eisen 
zijn ook de specifieke eisen van de zeldzame 
soorten die langs de spoorlijn voorkomen in dit 
overzicht verwerkt.

Dagvlinders
- bloeiende nectarplanten van voorjaar tot najaar (bij-

voorbeeld braam, composieten, struikheide, sporke-
hout).

- voedselplanten voor de rupsen (bijvoorbeeld gras-
sen, klaversoorten, zuring, sporkehout, brandnetel, 
zomereik (kleine zomereikjes voor Bruine eikenpage)).

- grazige vegetatie of ruigte die in de winter blijft 
overstaan voor overwintering van eieren, rupsen en 
poppen.

- structuurvariatie (afwisseling van lage en hoge vegeta-
tie met hier en daar open plekjes, geleidelijke over-
gangen van bos naar lage begroeiing).

Sprinkhanen
- grazige, open vegetaties met veel zoninstraling. De 

meeste soorten komen op droge plekken voor, enkele 
hebben een voorkeur voor vochtige biotopen. Som-
mige soorten zijn afhankelijk van bomen en struiken.

- open plekjes om eieren in de grond te kunnen leggen.
- structuurvariatie (afwisseling van lage begroeiing en 

struikjes/bramen is voor de zadelsprinkhaan essenti-
eel).

Bijen en wespen
- bloeiende nectarplanten van voorjaar tot najaar (bij-

voorbeeld wilgen, sporkehout, struikheide, composie-
ten, klokjes, zandblauwtje, meidoorn).

- plekken met open zand voor soorten die in de grond 
nestelen.

- ruigtes voor nesten van hommels (vaak verlaten mui-
zenholen).

- holle stengels van bijvoorbeeld bramen, vlieren en 
schermbloemigen en dood hout voor soorten die 
boven de grond nestelen en overwinteren. In verband 
met de overwintering moet een deel van de bramen 
en ruigtevegetatie niet gemaaid worden.

Reptielen
- voedselarme grond met veel structuurvariatie zodat 

een afwisseling van warme en koele plekken ontstaat. 

Reptielen hebben net als insecten zonnewarmte nodig 
om hun lichaamstemperatuur te regelen. Zonnige zuidhel-
lingen met open plekken zijn geliefde leefgebieden.

- open zandige plekken om op te warmen en voor de eileg 
van de Zandhagedis.

- voldoende voedselaanbod (Zandhagedis - insecten, 
Gladde slang – hagedissen en muizen).

- in heideterreinen aanwezigheid strooisellaag en jonge en 
oude heidestruiken.

- zo min mogelijk verstoring.

Vogels
- voldoende voedselaanbod (zaden, insecten, muizen).
- nestgelegenheid (dichte struiken, bomen, ruigte, boom-

holten).
- gevarieerde bosbegroeiing (met ondergroei van struiken 

en dood hout).
- gevarieerde heide met hier en daar bomen/struiken 

(Roodborsttapuit).
- weinig verstoring in broedtijd.

Vleermuizen
- zomer- en winterverblijven (oude bomen met boomhol-

ten, spouwmuren, groeven, zolders, oude gebouwen).
- lijnvormige begroeiing om van kolonieplaats naar jachtge-

bied te vliegen.
- jachtgebieden met groot insectenaanbod (ruigtes langs 

bosranden, bos, water).

Andere zoogdieren
- structuurvariatie in begroeiing.
- voedselaanbod (planten, insecten, wormen, andere zoog-

dieren).
- schuilplekken (struiken, ruigten, takkenbossen).

Uit deze lijst blijkt dat veel dieren overeenkomstige 
eisen stellen. Op plekken met veel afwisseling van lage 
en hoge begroeiing, open warme plekken en veel nec-
tarplanten komen veel insecten voor. Insecteneters zoals 
hagedissen, bepaalde muizensoorten, vleermuizen en 
vogels vinden hier volop voedsel.

Bijlage 6: Eisen van de verschillende diergroepen
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vak Z-breedte 
(in meters)

Z-opp 
(in m2)

Zuidberm Spoor Noordberm N-breedte 
(in meters)

N-opp 
(in m2)

Kilometerhok 191-421
65 10 650 alles weg, enkele 

bomen laten staan
vrijmaken; bestrijding 
reuzenbalsemien

zoom ontwikkelen + dunnen (3 
m vanaf pad kappen)

15 975

64 5 325 alles weg, enkele 
bomen laten staan

vrijmaken; bestrijding 
reuzenbalsemien

zoom ontwikkelen + dunnen (3 
m vanaf pad kappen)

15 975

63 5 325 alles weg, enkele 
bomen laten staan; 
kastanje laten staan

vrijmaken; bestrijding 
reuzenbalsemien

zoom ontwikkelen + dunnen 
(3 m vanaf pad kappen); appel 
laten staan

10 650

Kilometerhok 192-421
62 5 325 alles weg, enkele 

bomen laten staan
vrijmaken; bestrijding 
reuzenbalsemien

zoom ontwikkelen + dunnen 
(3 m vanaf pad kappen); vlier 
laten staan

5 325

61 10 650 niets ballastbed kaalmaken niets 5 325
60 5 325 (huizen) kaalmaken 2 m vrijmaken, rest laten staan 5 325
59 5 325 eik opkronen; vrijma-

ken (meidoorn + eik 
laten)

vrijmaken 2 m vrijmaken, rest laten staan 5 325

58 5 325 brem + eik blijven; 
rest weg/maaien

maaien + vrijmaken vogelkers + robinia bestrijden; 
bomen evt. opkronen

5 325

57 5 325 helemaal vrijmaken + 
uittrekken + maaien/
grazen

vrijmaken/ uittrekken bomen evt. opkronen; vrij-
maken/ uittrekken vogelkers + 
robinia

5 325

56 5 325 boompjes dunnen 
5 m tussenruimte of 
hakhout; robinia's 
uittrekken; sleedoorns 
laten

alles uittrekken vogelkers + robinia bestrijden; 
bomen evt. opkronen

5 325

55 5 325 maaien alles uittrekken vogelkers uittrekken; 1 m vanaf 
pad snoeien; rest laten

5 325

54 5 325 - - - 10 650
53 5 325 - - vlindertuin; heide ontwikkelen 

aan bovenkant
10 650

52 5 325 goed goed vlindertuin; heide ontwikkelen 
aan bovenkant

10 650

51 5 325 bestrijden vogelkers goed bestrijden vogelkers; braam 
maaien; heide ontwikkelen aan 
bovenkant

10 650

50 15 975 bestrijden vogelkers; 
berk hakhout

goed bestrijden vogelkers; maaien; 
brem gefaseerd snoeien, 1/3 
per jaar

10 650

Kilometerhok 193-421
49 15 975 bestrijden vogelkers; 

rest laten (bos)
goed bestrijden vogelkers berk laten 

groeien; aanplant struiken
15 975

48 15 975 zo laten (bos) goed aanplant + snoeien (dode tak-
ken), rest zo laten; snoeiafval 
weghalen

15 975

47 20 1300 alles weg + plaggen 
(heide)

goed puin opruimen (asbest); tuin-
vergroting opheffen

20 1300

46 20 1300 alles weg + plaggen 
(heide); 1-2 berken 
laten staan

goed exoten bestrijden; aanplant 
struiken

20 1300

Bijlage 7: Inrichtings- en beheermaatregelen per 65-meterhok
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vak Z-breedte 
(in meters)

Z-opp 
(in m2)

Zuidberm Spoor Noordberm N-breedte 
(in meters)

N-opp 
(in m2)

45 20 1300 puin + snoeiafval weg-
halen; alles weg

goed brandnetelruigte weg plaggen; 
alles weg

20 1300

44 20 1300 vogelkers bestrijden; 
snoeiafval weghalen

goed vogelkers bestrijden; rest laten 15 975

43 20 1300 maaien; bomen uit-
trekken (appel laten 
staan)

goed vogelkers bestrijden 15 975

42 10 650 klimophaag aan-
planten; alles weg + 
maaien

goed exoten bestrijden; aanplant 
struiken

15 975

41 10 650 twee groepen eiken 
laten staan, rest weg; 
heideplaggen uitleg-
gen; strooisel afschra-
pen

goed vogelkers bestrijden 15 975

40 10 650 paar groepen eiken 
laten, vogelkers be-
strijden; heideplaggen 
uitleggen

goed vogelkers bestrijden 15 975

39 10 650 paar groepen eiken 
laten, vogelkers be-
strijden; heideplaggen 
uitleggen

goed vogelkers bestrijden 15 975

38 15 975 paar groepen eiken 
laten, vogelkers be-
strijden; heideplaggen 
uitleggen

goed vogelkers bestrijden 15 975

37 15 975 paar groepen eiken 
laten, vogelkers be-
strijden; heideplaggen 
uitleggen

goed vogelkers bestrijden 15 975

36 15 975 poel in hoek; ruigte 
maaien en grazen

goed vogelkers bestrijden 20 1300

35 15 975 maaien; 1 meidoorn 
laten, rest weg; hoek 
laten (struweel) alleen 
vogelkers bestrijden

goed vogelkers bestrijden 20 1300

34 5 325 maaien; 1 meidoorn 
laten, grote eik ook 
laten, rest weg

goed 2 m vrijmaken; vogelkers weg 20 1300

33 5 325 alles weg, aanplant 
struweel

goed 2 m vrijmaken; vogelkers 
bestrijden (gewone vogelkers/
vuilboom laten)

20 1300

Kilometerhok 194-421
vak Z-breedte 

(in meters)
Z-opp 
(in m2)

Zuidberm Spoor Noordberm N-breedte 
(in meters)

N-opp 
(in m2)

32 10 650 alles weg, aanplant 
struweel

goed vogelkers bestrijden; snoeiafval 
weg

10 650

31 3 195 paar eiken laten staan; 
vogelkers weg; gra-
zen/ maaien

goed vogelkers bestrijden 10 650
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vak Z-breedte 
(in meters)

Z-opp 
(in m2)

Zuidberm Spoor Noordberm N-breedte 
(in meters)

N-opp 
(in m2)

30 3 195 vogelkers bestrijden; 
dode boom weg; 
maaien / grazen

goed vogelkers bestrijden; snoeiafval 
weg; braam weg tot aan hek; 
maaien / grazen

10 650

29 10 650 2 m vrijmaken goed 2 m vrijmaken; evt. afschrapen 
(voor slangenkruid)

10 650

28 10 650 2 m vrijmaken goed vogelkers bestrijden 10 650
27 10 650 niks (René Müskens) goed 2 m vrijmaken 10 650
26 5 325 struweel weg; beuk 

sparen; maaien
goed 2 m vrijmaken; vogelkers 

bestrijden
10 650

25 5 325 struweel weg; beuk 
sparen; maaien

goed 3 m vrijmaken; vogelkers 
bestrijden

10 650

24 5 325 niks goed 4 m vrijmaken; vogelkers 
bestrijden

10 650

23 3 195 grazen goed snoeiafval weg; 2 m vrijmaken 10 650
22 3 195 eikjes weg; grazen goed snoeiafval weg; 2 m vrijmaken 10 650
21 3 195 grazen goed niks (maaien/afvoeren door 

aanwonende)
10 650

20 3 195 vrijmaken; maaien goed grazen; vogelkers bestrijden 5 325
19 3 195 vrijmaken; maaien goed grazen; vogelkers bestrijden 5 325
18 3 195 vrijmaken; maaien goed grazen; vogelkers bestrijden 5 325
17 3 195 vrijmaken; maaien goed grazen; vogelkers bestrijden 5 325
Kilometerhok 195-421
vak Z-breedte 

(in meters)
Z-opp 
(in m2)

Zuidberm Spoor Noordberm N-breedte 
(in meters)

N-opp 
(in m2)

16 3 195 vrijmaken; maaien goed grazen; vogelkers bestrijden 10 650
15 3 195 vogelkers bestrijden goed 2 m vrijmaken; vogelkers be-

strijden; takkenafval opruimen
10 650

14 3 195 vogelkers bestrijden goed 2 m vrijmaken; vogelkers be-
strijden; takkenafval opruimen

10 650

13 3 195 vogelkers bestrijden goed 2 m vrijmaken; vogelkers be-
strijden; takkenafval opruimen

10 650

12 3 195 bestrijding Japanse 
duizendknoop

goed vogelkers weg, kleine bomen 
weg; maaien + grazen

10 650

11 3 195 helft bomen weg; 
struiken weg

goed maaien / grazen 15 975

10 3 195 1 m vrijmaken goed eerst maaien, daarna grazen 15 975
9 3 195 1 m vrijmaken goed 2 m vrijmaken 15 975
8 3 195 1 m vrijmaken goed eik laten staan, kleine boom-

pjes weg; maaien
10 650

7 3 195 niks goed maaien 10 650
6 3 195 inkijk maken: eiken 

laten, rest gat 30 m 
vrijmaken

goed 2 m vrijmaken 10 650

5 3 195 vogelkers bestrijden goed 2 m vrijmaken 10 650
4 3 195 eikenhakhout goed maaien 10 650
Kilometerhok 195-422
vak Z-breedte 

(in meters)
Z-opp 
(in m2)

Zuidberm Spoor Noordberm N-breedte 
(in meters)

N-opp 
(in m2)
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vak Z-breedte 
(in meters)

Z-opp 
(in m2)

Zuidberm Spoor Noordberm N-breedte 
(in meters)

N-opp 
(in m2)

3 5 325 eens in de 10 jr kap-
pen

goed 2 m vrijmaken 10 650

2 10 650 eens in de 10 jr kap-
pen

goed 2 m vrijmaken 10 650

1 10 650 open plek maken: 
vanaf gps W 705493 
N 5741376 naar oost 
wilgen weghalen

goed 2 m vrijmaken 10 650
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Bijlage 8: Opslag Amerikaanse vogelkers

Legenda
k = klein, lager dan 1 meter; 
m = middelgroot, lager dan 5 meter; 
g = groot, hoger dan 5 meter. 
Een combinatie van letters =  een com-
binatie van groottes in dat vak.
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